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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Yapılan yoklama sonunda çoğunluk bulun

madığı görülerek bir saat sonra toplanılmak 
üzere Birleşime ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 

İstanbul Milletvekili Çetin Altan, iki İranlı 
öğrencinin tran sınırından yurt dışı edilmele
rinin, özgür yetişme eğiliminde bulunan kişile
rin öldürtülmesine bile bile göz yumma niteli
ğinde olduğuna değinen bir konuşma yaptı. 

İlgili komisyon başkanlıkları tezkerelerinin 
okunmasından sonra; 27 Mayıs 1960 dan önce 
bâzı eski bakanların görevleriyle ilgili suç
larından dolayı soruşturma yapmak üzere kuru
lan 1, 2 ve 3 sayılı Soruşturma Hazırlık Komis
yonlarının görev sürelerinin sona erdiği tarihler
den başlanılmak suretiyle birer aylık aralıklarla 
19 Temmuz 1966 ya kadar uzatılması hususları 
ayrı ayrı oya sunularak kabul olundu. 

Eski Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli ve 
eski Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat ve 

Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu Amas
ya Üyesi Macit Zeren haklarında inceleme yap
mak üzere kurulan T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık komisyonlarının görev sürelerinin uza
tılmasına dair komisyon başkanlıkları tezkere
lerinin de okunmasından sonra, komisyonların 
görevlerine 19 Temmuz 1966 ya kadar devam 
etmeleri kabul edildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İç-

RAPORLAR 

1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesiz ile Naim Tirali'nin, Ticaret Bakanı Cumhu
riyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren hak
kında Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince bir 
Meclis soruşturması açılmasına da'ir önergesi ve 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/2) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 27) 

2. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
suç ortağı memurlar hakkındaki dosyanın 44 sa
yılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 numa-
rah bendi gereğince gönderildiğine dair Yüksek 

tüzüğünün 14 ve 16 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki Tüzük teklifinin Cumhuri
yet Senatosu, Ada] et ve Anayasa, Millet Meclisi 
Anayasa komisyonlarından seçilecek 7 şer üye
den bir geçici komisyon kurulması hakkında 
Başkanlık Divanı sunuşu, üzerinde yapılan 
görüşmelerden sonra, gerekli tesbitin Başkanlık 
Divanınca grup oranlarına göre yapılması kay-
diyle, kabul olundu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Sanayi 
Bakanı Mehmet Turgut ile eski Bayındırlık Ba
kanı Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat hak
kında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14 ve 22 nci mad
deleri gereğince bir Meclis soruşturması açıl
masına dair Önergesini incelemek üzere kuru
lacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna ve 

Cumhuriyet Senatosu üçte bir seçimlerinin 
yenilenmesi üzerine, evvelce teşekkül etmiş 
Soruşturma Hazırlık komisyonlarında hâsıl olan 
açıklara üye seçimi ve tasnifi işlemlerinin bir 
arada yapılmasının kabulünden sonra, seçim
ler için oylama yapıldıysa da, yeter çoğunluk 
hâsıl olmadığından Birleşime saat 17 de son 
verildi. 

Bşkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Kars 

Âdil Kurtel 
Kâtip 

Zonguldak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (3/13) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 28) 

3. —İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı 
hakkındaki dosyanın 44 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesinin 4 numaralı bendi gereğince 
gönderildiğine dair Yüksek Soruşturma Kurulu 
Başkanlığı tezkeresi ve Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu (3/12) (Gündeme) (S. Sayısı : 
29) 

4. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hak
kındaki şikâyet dilekçesinin Anayasanın 90 ncı 
maddesi gereğince gönderildiğine dair Başba^ 

2. —GELEN KÂĞITLAR 
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kanlık tezkeresi ve Soruşturma Hazıklık Komis
yonu raporu (3/10) (Gündeme) (S. Sayısı : 
3'0) 

5. — Eski bakanlardan Halûk Şaman hakkın
daki soruşturma evrakının 44 sayılı Kanunun 
geçici 7 nci maddesinin 4 numaralı bendi gere
ğince gönderildiğine dair Yüksek Soruşturma 
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Soruşturma Har 
zırlık Komisyonu raporu (3/9) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 31) 

6. — Eski bakanlardan Celâl Yardımcı hak
kındaki ihbar dilekçesinin 44 ısayılı Kanunun ge
çicim nci maddesinin 4 numaralı bendi gereğin-

ve gönderildiğine dair Yüksek Soruşturma Ku
rulu Başkanlığı tezkeresi ve Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (3/11) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 32) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Selâhittin Orîıon ve Giresun Milletvekili Niza-
mettin Erkmen'in, eski Ticaret Bakanı Fennî Is-
.limyeli ile eski Bayındırlık Bakanı Ordu Millet
vekili Arif Hikmet Onat haklarında Anayasanın 
90 nci maddesi gereğince bir Meclis soruşturma
sı açılmasına dair önergesi ve Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/1) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 33) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Sadi Biııay (Bilecik), Âdil Yaşa (Siirt) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısı 10 ncu Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

Sayın BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğunlu
ğumuz mevcuttur. Müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.—Cumhuriyet Senatosu Aydın Vyesi Os
man Saim Sarıgöllü'nün, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreterliği» adında bir memurlu
ğun-, radyo ilânlarında bildirdiği şekilde mevcu-
dolup olmadığının incelenmesine dair demeci ve 
Başkamnvcevabı. 

BAŞKAN — Sayın Saim Sarıgöllü, T B. M. M. 
Genel Sekreterliği namında bir makam veya me
muriyetin radyolarda daima bahis konusu olup 
haber vermesi bakımından gündem dışı söz iste
mişsiniz. Buyurun kısa olmak üzere zatıâlinize 
söz. veriyorum. 

SAİM SARIGÖLLÜ (C. Senatosu Aydın 
Üyesi) —'Muhterem Başkan, T. B. M. M. nin 
saygı değer üyeleri; huzurunuzu işgal etmemin se
bebi radyolarda mütemadiyen, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreterliğinden verilen bir
takım haberlerdir. 

Anayasayı tetkik ediyoruz; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi müessesesini yalnız birleşik top
lantılara has bir müessese olarak görüyoruz. 
84 ncü maddenin son fıkrası; birleşik toplantı
lara Millet Meclisi Başkanı Riyaset eder, diye 
sarih bir hükmü ihtiva etmektedir. Öyle ise 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
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diye radyolara haber, beyanat veren makam ve
ya şahıs kimdir? Bunu merak etmekteyiz. Bu 
Anayasadan gelmiyorsa nereden gelmektedir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir hükmî 
şahsiyet var mıdır? Yoksa Devleti-ı bir organı 
olup mânevi şahsiyeti dahi bulunmıyan en bü
yük teşrii organı ama böyle bir Meclis mevcut 
değil iken, bunun genel sekreterliğinin bize 
her yerde birtakım sualler sorulmasına ve cevap 
veremiyecek hale geldiğimizi, bir mecburiyet 
halinde Umumi Heyete, bu birleşik toplantıya 
arz etmeyi bir vecibe bildim. Gayet tabiî ki il
gili Riyaset Divanı elbetteki bunu nazarı itibara 
alır ve mevcudolmıyan bu genel Sekreterliğin 
yetkilerini, nereden yetki aldığını, hattâ verilen 
bu ilânların masraflarının hangi fasıldan ve han
gi bütçeden verildiğini nazarı itibara alıp hem 
Heyetinize ve hem de efkârı umumiyeye bildirir, 
inancı ve güvenci içinde huzurunuzu işgal et
tim, hepinize teşekkür ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı terimi, de
yimi üzerinde Anayasa Mahkemesinin bir mü
nasebetle vermiş bulunduğu bir karar vardır 
ve bu karar muvacehesinde Başkanlık Divanı 
meseleyi yakın zamanda tezekkür edecektir. 
Ancak, Sayın Saim Sarıgöllü'ye, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreterliği tâbiri üzerinde 
şimdilik şu cevabımı vermeme müsaade buyuru
nuz. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliği tâbiri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5921, 6120 
6.194, 6215, 6341 ve 6885 sayılı kanunlarla muad
del 5509 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 10705 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan 231 sayılı ve 12 . 1 . 1961 tarihli Ka
nunda müdemiç bulunmaktadır. Bu kanunda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları Teşki
lâtı hakkında mesele vaz'edilirken bir genel sek
reterlik de konmuştur. Bunun haricinde Cum
huriyet Senatosu Teşkilât Kanunu çıkmamış bu
lunduğu cihetle, Senato Başkanlığı Genel Sek
reterliği, Senatonun İçtüzüğüne ancak konmuş 
bulunmaktadır. Bu sebeple Senato Teşkilât Ka
nununun çıktığı anda, görüşülmesi sırasında 
zannederim bu mesele ayrıca bahis konusu ola
cak ve Yüce Heyetiniz bu hususta nihai kararı 
verecektir. Şimdi elimizde bulunan ve m er'i 
olan kanun muvacehesinde, Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin Genel Sekreteri de memuru bulun
duğu cihetle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Sekreterliği tâbirini kullanmakta mazuruz. 

Gündeme geçiyoruz : 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski Bayın
dırlık Bakanı Ordu Milletvekili Arif Hikmet 
Onat hakkında Anayasanın 90 ncı ve, T.B. M. M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14 ve 22 nci 
maddeleri gergince bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/53) 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, günde
min tevali eden maddeleri de seçim mahiyetinde 
görülmektedir. Bu itibarla hepsini okutaca
ğım. 

3. —• Cumhuriyet Senatosu üçtebir seçimle
rinin yenilenmesi üzerine, evvelce teşekkül et
miş Soruşturma Hazırlık komisyonlarında hâsıl 
olan açıklara üye seçimi. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 27 . 5 . 1960 tarihinden 
11.2.1966 tarihine kadar, Danıştay kararların), 
infaz etmiyen Bakanlarla infaz edilmemesine 
göz yuman Hükümet Başkanları haklarında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
soruşturma açılmasına dair önergesi sebebiyle 
sözü geçen İçtüzüğün 14 ncü maddesi uyarınca 
bu konuda soruşturma açılmasının gerekli olup 
olmadığına dair inceleme yapmak üzere kurula
cak T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi (9/54) 

5. — Muş " Milletvekili Nermin Nefçinin, 
20 . 5 . 1966 günü saat 19 da Türkiye radyola
rından yayınlanan Hükümet bildirisiyle 298 sa
yılı Kanunun 64 ncü maddesinin ihlâl edilmiş 
olduğu iddiasiyle Anayasanın 90 ncı ve 
T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Başbakan Süleyman 
Demirel ile Ticaret Bakanı Macit Zeren hakla
rında soruşturma açılmasına dair önergesi se
bebiyle sözü geçen İçtüzüğün 14 ncü maddesi 
uyarınca bu konuda soruşturma açılmasının ge
rekli olup olmadığına dair inceleme yapmak üze-
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re kurulacak T. B. M. Meclisi Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi (9/55) 

6. — Konya Milletvekili S. Faruk önder'-
in Danıştay kararlarının infaz edilmemtsine 
göz yumduğu ve böylece Anayasanın 132 nci 
maddesine aykırı bir iutum içinde bulunduğu 
iddiasiyle Hükümet Başkanı hakkında Anaya
sanın 90 nci ve T. B. M. Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
bir Meclis soruşturması açılması hususunda ver
miş olduğu önergesini incelemek üzere kurula
cak Türkiye Büyük Mület Meclisi Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/52) 

BAŞKAN — Seçimlere taallûk eden madde
lerimiz bundan ibarettir. Müsaade ederseniz, 
Yüce Meclis muvafık telâkki ederse, bu beş se
çimi birlikte icra edeceğiz. Muvafık mı efen
dim'?..... Bu beş seçimin birlikte yapılması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, önceki birleşimlerde 
seçimini yapacak olduğumuz komisyonla ilgili 
önergelerin bir kısmı okunmuş, daha önce ve
rilmiş olan bâzı önergeler okunmamıştı. 3, 4 ve 
5 nci maddelerle ilgili, önergeleri inceliyccck 
olan komisyonlar seçiminin icra edilmesi, gerek
mektedir. Bunlara ait önergeler okunmamıştır. 
önergeler muayyen bir sayfadan fazla tutmak
tadır. Müsaade eder misiniz, okuyalım mı efen
dim?... 

KEMAL SATIR (Elâzığ Milletvekili) — 
özet özet.. 

BAŞKAN — özeti yoktur efendim, özet
leme salâhiyetmiz de yoktur. 3, 4, 5 nci madde
ler Yüce Heyetin huzurunda okunmamıştı. Ar
kadaşlarımızdan bir kısmı okunmasını mütalâa 
ettiler. Onun için okutuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

27 Mayıs 1960 tarihinden 11 . 2 . 1966 tari
hine kadar Danıştay kararlarının infaz edil
memesine göz yuman ve böylece Anayasanın 
132 nci maddesine aykırı bir tutum içinde bu
lunduğu sabit olan Hükümet Başkanları ile, 
ilgili Bakanlar hakkında Anayasamızın 90 nci 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 

bir Meclis soruşturmasının açılmasına dair evrak 
ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

Kifat Öztürkçine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Mayıs 1960 tarihinden 11 . 2 . 1966 tari

hine kadar Danıştay kararlarının infaz edil
memesine göz yuman ve böylece Anayasanın 
132 nci maddesine aykırı bir tutum içinde bu
lunduğu sabit olan Hükümet Başkanları ile, 
ilgili Bakanlar hakkında Anayasamızın 90 nci 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
bir Meclis soruşturmasının açılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Cumhuriyet Senatosu 

İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine 

Danıştav kararlarının tatbik edilmediğini 
zamanın Başbakanı Sayın İsmet İnönü tara
fından sözlü olarak cevaplandırılması için 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 4 . 1 . 1964 
tarihindek önergemde; 

1. Anayasanın 132 nci maddesi; Yasama 
yürütme organları ile idare 'mahkeme kararla
rına uyma'k zorundadır. Bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştire
mez ve bunların yerlerine getirilmesini gecik
tiremez. 

2. Anayasanın 6 nci maddesi gereğince de, 
yürütme görevi Bakanlar Kurulu tarafından 
yenine getirilir, diye kati ve kesin hükümler 
olmasına rağmen, Danıştay kararlarını tat
bik etmeyen veya edemiyen (Bakanlar) hak
kında ne gibi muamele yapılmıştır. 

Meselâ: Sayın eski Millî Eğitim Bakanımız 
İbrahim Öktom, Danıştay 8 nci Daire esas 
63/2025 ve 64/80 numaralı kararları ile yine 
8 nci daire 64/5748 .esas ve 64/5851 sayılı ka
rarlarını tatbik etmiyor. Anayasayı fiilen ih 
lâl eden bu Bakanın Hükümet tarafından hi
maye edilmesinin sebepleri nelerdir? 

3. Anayasanın 7 nci maddesi: Yargı yet
kisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler
ce kullanılır. Sayın eski Millî Eğitim Bakanı 
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tek dersten sınıfta kalma; Hükümetin kararı
dır diye beyanatı ise Danıştaya intikâl eden 
bir dâvanın görülmesi zamanında, leh ve aley
hinde konuşulması, Hükümet böyle istiyor gibi 
sözleri ile yüksek mahkemenin bağımsızlığını 
ihlâl ediyor. 

Hukuk düzenini ihlâl eden bir Hükümet iç
te ve dışta itibar görmediğine göre zorla Hü
kümette kalınmasının sebepleri nelerdir1? 

Bu sözlü sorum ile Hükümeti uyarmak, hat
tâ biraz daha da ile:iye giderek Danıştay ka
rarlarını Bakanların tatbik etmemesi yüzünden 
Hükümetin Anayasayı hayalen değil fiilen ih
lâl ettiğini ikaz eylemiş idim. 

Yine eski Ulaştırma Bakanı 8 nci Dairesinin 
1963/12355 esas ve 1964/369 sayılı kararlarını 
tatbik etmediğini; 

Ve yine 6273 sayılı Kanunun hükümlerinm-
de yerine getirilmemesi ile en aşağı 12 bin öğ
retmenin hak ve hukuku hiçe sayıldığını, 
bu hususta alınan Danıştay kararlarının tat
bik edilmediğini ve Anayasanın ihlâl edildiği
ni, 3 . 12 . 1964 tarih ve Cumhuriyet Senato
su 12 noi birleşiminde ikazımıza mukabil za
manın Başvekili İsmet İnönü yerine Devlet 
Bakanı Sayın Nüvit Yetkin, Anayasa «Yürüt
me organı tâyin edilmemiş bir kanundur» de
mek suretiyle de yetindiler.. Ve Danıştay ka
rarlarının tatbik edilmesi cihetine giıtmemek su
retiyle adeta direnmede İsrar ettiler. 

Yine eski Millî Eyltim Bakanı, 960/228, 
961/48, 931/532, 961/533, 961/534, 961/533, 
961/716, 962/666 gibi Danıştay kararlarının 
tatbik edilmediğini 3 . 12 . 1964 tarihinde 
Cumhuniyet Senatosunun 12 nci birleşim ve 
birinci oturumunda arz edildiği halde; yine 
bu Bakanlar hakkında Anayasayı ihlâl suçun
dan bir soruşturana açtırmaya gitmiyen zama
nın eski Başbakanı Sayın İsmet İnönünün bu 
tutumu, Anayasanın 132 nei maddesini ihlâl 
etmek suretiyle mesul olduğundan Anayasa
nın 90 neı maddesi ile T. B. M. Meclisi İçtüzü
ğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis soruş
turması açılmasını saygiyle arz ederim. 

Gerekçeleri ilişikte sunulmuştur. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan yerine 

Sayın Fahri Özdilek imzası ile yayınlanan 
16 . 11 . 1960 tarih ve 10/3974 sayılı tamimi: 

1. 9 . 7 . 1961 tarihinde Anayasa yürür
lüğe girdikten sonra da yukarıda arz edilen 
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tamimini geriye almamak suretiyle Anayasa
nın 132 nei maddesini ihlâl etmiştir. «Anaya
sanın 132 ncıi madesi - Yasama ve yürütme 
organla: ı ile idare mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır Bu organlar ve İdare Mahkeme ka
rarlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunla
rın ye/ine getirilmesini geciktiremez». 

Sayın Fah A Özdilek'in bu davranışı ile 
Anayasanın 132 nci maddesine aykırı bir tu
tum içinde bulunduğu anlaşıldığından Anaya
samızın 90 nci ve Türkiye Büyük Millet Mecli
si Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Sayın Fahri Özdilek hakkın
da bir Meclis soruşturmasının açılmasını say
giyle arz edei'im. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı Prof. Bedrettin 
Tuncel : 

O/han Oünertan'a ait Danıştay 5 nei Daire
sinin 957/5427 esas ve 960/423 sayılı Kararını 
•Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tashihi ka
rar talebinde bulunulmuş ise de Danıştay 5 nci 
daire 960/614 esas ve 960/2150 kararı ile 
31 . 10 . 1960 tarihinde reddedilmek suretiyle 
kesinleşmiştir. Karayel muhkeme haline gel
miş olan Danıştay 5 nci daire kararını tatbik 
etmemek suretiyle eski Millî Eğitim Bakanla
rından Sayın Prof. Bedrettin Tuncel hakkın
da Anayasamızın 90 neı ve T. B. M. M. Birle
şik toplantısı İçtüzüğün 12 nci maddesi gere
ğince bir Meclis soruşturmasının açılmasını 
saygiyle arz ederim. 

Sayın Millî Eğitim Bakanlarından Prof. 
Bedrettin Tuncel: 

Danıştay Beşinci Dairenin Tevfik Cengiz'e 
ait 28 . 1 . 1960 tarihli 957/5120 esas, 960/228 
sayılı Kararı Millî Eğitim Bakanlığınca karar 
düzeltmesi istenmişse de, 31 . 10 . 1960 tarihin
de 960/4522 esas ve 960/2138 sayılı Karar ile 
Bakanlığın bu talebini Danıştay Beşinci Daire
si reddetmiş ve bu suretle kaziyei muhkeme 
haline gelmiş olan Danıştay kararını tatbik et
memek suretiyle eski Millî Eğitim Bakanı Sa
yın Prof. Bedrettin Tuncel hakkında Anayasa
mızın 90 neı madde ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci , 
maddesi gereğince bir Meclis soruşturması açıl
masını saygiyle arz ederim. 

Eski Millî Eğitim Bakanlarından Sayın Ah
met Tahtakılıç tarafından: 
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Ali Çmgıllı'ya ait 28 . 1 . 1960 tarihli 957/-
4451 esas, 960/229 sayılı Danıştay Beşinci Dai
renin Kararını Millî Eğitim Bakanlığınca tas-
ıMhi karar talebinde 'bulunulmuş ise de; 
10 . 10 . 1961 tarih, 960/461 esas ve 961/2408 
sayılı Kararı ile Bakanlığın düzeltme kararı 
reddedilmiş olup bu suretle kesinleşmiş olan ilâ
mı infaz etmemek suretiyle eski Millî Eğitim 
Bakanı Sayın Ahmet Tahtakıhç hakkında Ana
yasamızın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik; Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi gereğince bir Meclis soruşturmasının açıl
masını saygiyle arz ederim. 

iSayın Millî Eğitim Bakanlarından Hilmi İn
cesulu tarafından: 

.'Halindi Arda'ya ait 26 . 2 . 1962 tarihli, 
1959/452ı3 esas ve 962/666 sayılı Kararı tatbik 
etmemek suretiyle eski Millî Eğitim Bakanla
rından Sayın Hilmi İncesulu Danıştay kararla
rının tatbik edilmediğini, 4 . 11 . 1964 tarihin
deki önergem ile Hükümeti uyarmak, hattâ bi
raz daha da ileriye giderek Danıştay kararla
rını Bakanların tatbik etmemesi yüzünden Hü
kümetin Anayasayı hayalen değil fiilen ihlâl et
tiğini ikaz etmiş olmamıza mukabil bir türlü 
harekete geçmiyen zamanın Hükümet Başka
nı Sayın İsmet İnönü hakkında da Anayasanın 
132 nci maddesine aykırı bir tutum içinde bu
lunduğundan, Anayasamızın 90 ncı maddesiyle 
'Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince bir 
Meclis soruşturmasının açılmasını saygiyle arz 
ederim. 

Sayın Ulaştırma Bakanı Cumhuriyet Sena
tosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in: Se-
lâhattin Ozan'a ait Danıştay Sekizinci Dairesi
nin 5 . 2 . 1964 tarihli, 1963/1236 esas ve 1964/-
369 kararını Ulaştırma Bakanlığınca kararın 
düzelmesi talebi 7 . 7 . 1964 tarih, 1964/1718 
esas ve 1964/5776 Kararı ile reddedilmiş ve bu 
suretle kaziyei muhkeme haline gelen kararı 
tatbik etmemekle zamanın Hükümet Başkanı 
eski Başbakan Sayın İsmet İnönü, 3 . 12 .' 1964 
tarihinde Cumhuriyet Senatosu 12 nci Birleşi
minin birinci oturumunda ikazımıza rağmen 
harekete geçmemesi suretiyle, 

Sayın Ulaştırma Bakanı Sivas Milletvekili 
Mahmut Vural, D. D. Yolları 33 lokomotif sui
istimallerinde isimleri karışıp Yüksek Mahkeme

ce beraet etmiş olan ve 966/1564 esas Sıtkı 
Baykara, 965/2441 karar Hakkı Tomru, 965/-
1570 karar Edip Sirmen, 966/1668 Fevzi Özen 
Danıştay kararı ile de iadei vazife kararını; 
Anayasanın 132 nci maddesinin 3 ncü fıkrası 
gereğince mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez, hükmünü ihlâl etmek suretiyle 
hem Sayın Mahmut Vural ve hem de Hükümet 
Başkanı Sayın İsmet İnönü'nün Anayasaya mu
halefet suçuyla Anayasamızın 90 ncı ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince bir Meclis 
soruşturmasının açılmasını saygiyle arz ve tale-
bederim. 

Sayın Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş: Sayın 
Naci Güral'a ait Danıştay kararını Anayasanın 
132 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince, 
(Mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştire
mez ve bunların yerine getirilmesini geciktire
mez.) hükmünü ihlâl etmek suretiyle Sayın Ba
kan Danıştay Beşinci Daire kararını yerine geç 
getirdiğinden adı geçen Bakan ile eski Başba
kan İsmet İnönü hakkında Anayasanın 90 ncı 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince bir 
Meclis soruşturmasının açılmasını saygiyle arz 
ve talebederim. 

Sekizinci Daire: 
1, 10 . 7 . 1963 tarihinde İstanbul Üniver

sitesi Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu Kara
rının tehir edilmesi hakkında: 

Esas 1962/1646 tehiri icra kararı ile işten el 
çektirilme kararı yetkisizlikle malûl bulunduğu. 

2J Yine Sekizinci Daire: 962/1646 açıklama 
kararı ile İstanbul Üniversitesi Rektörünün ge
rek şahıs ve gerekse makam itibariyle yet
kisizliğini ifade etmesi icahedeceği sebebiy
le 10 .7 . 1962 tarih ve 1962/1646 esas numaralı 
yürütmenin durdurulması hakkındaki Kararı 
açık olduğu cihetle tavzihe lüzum olmadığı. 

iSekizinci Daire: 
63/2025 esas ve 64/80 sayılı Kararı ile Sa

yın Prof. Dr. Halit Ziya Konur alp İn iadei va
zife kararını 14 . 1. 1964 tarihinde veriyor, 
üniversite bu karara tashihi karar talebinde 
bulunuyorsa da, 64/5748 esas, 64/5861 sayılı 
9 . 7. 1964 tarihli Karariyle üniversitenin bu 
tashihi karar talebini reddediyor ve bu suret-
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le 63/2025 esas, 64/80 sayılı, 14 . 1 . 1964 tarih
li Karar kaziyei muhkeme haline geliyor. Bu 
•kaziyei muhkeme kararını tatbik etmiyen üni
versitenin bu tutumunu Cumhuriyet Senatosu 
28 . 5 . 1963 tarih 69 ncu Birleşimi ve 1 nci 
oturumunda 19 . 3 . 1963 tarihinde İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Sayın Sıddik Sami Onar'm 
tutumu hakkında Üniversiteler Kanununun 
49 ncu maddesi gereğince bir tahkikat açılması 
hakkındaki sözlü sorum ile de eski Başbakan 
Sayın İsmet İnönü ile ve yine zamanın eski 
Millî Eğitim Bakanı Sayın Şevket Raşit Ha-
tipoğlu'nu uyarmış idim. Buna mukabil adı ge
çen Sayın Bakan, «Üniversitekr Kanununun 
49 ncu maddesine müstenit bir işlem tâyininin 
hukukî mesnetleri filhal mevcut bulunmamış
tır,» demek suretiyle Danıştay kararlarının 
tatbik edilmemesi veya geç yürütülmesine se
bep teşkil ettiğinden 'Anayasamızın 132 nci 
maddesi gereğince yasama ve yürütme organla-
riyle idare, mahkeme kararlarına uymak zo
rundadır, bu organlar ve idare mahkeme karar
larını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların 
yerine getirilmesini geciktiremez, hükmünü ih
lâl eden eski Barbakanlardan ve halen Malatya 
Milletvekili olan İsmet İnönü, eski Millî Eğitim 
Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu ile eski Millî 
Eğitim Bakanlarından İbrahim Öktem hakkın
da Anayasamızın 90 nci ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince bir Meclis soruştur
masının açılmasını saygiyle arz ve talebederim. 

Danıştay kararlarının tatbik edilmediğini 
zaman zaman sıözlü soru olarak cevaplandırıl
masını talebettiğim halde hiçbir zaman tatmin- -
kâr bir cevap almış durumda değilim. Eski 
Başbakan 'Sayın İsmet İnönü hükümetleri za
manındaki Bakanların Danıştay kararlarına 
uymadıkları ve bu şekilde mer'i Anayasamızı 
ihlâl ettiklerini gösteren daha pek çok Danış
tay Beşinci Daire ile alâkalı kararlar bulmak 
her zaman mümkündür. Yapılacak bu kabîl bir 
araştırmanın neticesinde Anayasayı fiilen ihlâl 
eden eski Başbakan ve Bakanlar hakkında da 
ayrıca Anayasamızın 90 nci maddesiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis soruşturması açılma
sını saygiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
diğer önergeleri okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
359 sayılı TRT Yasasının 11 nci maddesinin 

1 nci fıkrasına dayanarak, Ticaret Bakanlığı
nın iş ve hizmetleri meyanında olan «don yağı» 
ithali ve salbunculara tevzii hakkında 20.5.1966 
günü saat 19 da Türkiye radyolarmca bir Hü
kümet bildirisi yayınlanmıştır. 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Yasanın 64 ncü 
maddesi, aynı yasanın 62 nci maddesinin saydı
ğı dairelerden olan Ticaret Bakanlığının iş ve 
hizmetlerine ilişkin beyanlarını da seçim süre
since yasaklamış bulunmaktadır. Nitekim C. H. 
P. Istan'bul İl Yönetim Kurulu Başkanlığının 
bu konuda Yüksek Seçim Kuruluna yapmış ol
duğu şikâyet üzerine, Yüksek Seçim Kurulu; 
bu gibi bildirilerin kanunun yasak saydığı ve 
seçmenin oyuna tesir edebilecek olaylardan bu
lunduğu gerekçesiyle, 298 sayılı Yasanın 64 ncü 
maddesine giren iş ve hizmetler sebebiyle, se
çimlerin başlangıcından, seçim sonuçları ilân 
edilinceye kadar olan süre içinde 359 sayılı 
TRT Kanununun 11 nci maddesinin 1 nci fık
rasına göre Türkiye radyolariyle yayın yapıl
masının düşünülemiyeceğini, bu itibarla vâki 
şikâyetin kabulü ile, 298 sayılı Yasanın 64 ncü 
maddesi kapsamına giren konularda seçimlerin 
başlangıcından seçim sonuçları ilân edilinceye 
kadar olan süre içinde 359 sayılı TRT Kanu
nunun 11 nci maddesinin uygulanamıyac ağına, 
kararın Resmî Gazetenin ilk çıkacak nüshasın
da yayınlanmasına, birer örneğinin Başbakan
lığa, TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne ve şi
kâyetçiye duyurulmasına 27 . 5 . 19ı66 gününde 
oybirliğiyle karar vermiş bulunmaktadır. 

Ticaret Bakanlığının iş ve hizmetleriyle il
gili bir beyanda 'bulunan ve bu beyanı 359 sa
yılı TRT Kanununun 11 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasına dayanarak, 20 . 5 . 1966 günü Türkiye 
radyolarından yayınlatmak suretiyle (Seçimlerin 
temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkın
daki ;298 sayılı Kanunun 64 ncü maddesini açık
ça ihlâl eden ve bu hareketi Yüksek Seçim Ku
rulunun bir yargı karariyle (belirlenen Başba
kan ve Ticaret Bakanı hakkında. Anayasanın 
90 nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle-
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şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca Meclis soruşturması açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yüksek Başkanlığına 

Son günlerde Yüksek İdari Mahkemenin 
(Danıştaym) verdiği yürütmenin durdurulma
sı kararlarının idarece infaz edilmediğini, Baş
bakanın ve Bakanların mahkeme kararlarını in
faz istikametinde faaliyette bulunmak şöyle 
dursun bu kararlara karşı cephe aldığını üzün
tü iîc izlemekteyim. 

Bilfarz; Türkiye Petrolleri Genel Müdürü 
İhsan Topaloğlu, Etibank Genel Müdürü Tah
sin Valabık ve Ulaştırma Bakanlığındaki bâzı 
genel müdür ve yüksek dereceli memurlar hak
kında Danıştaydan alınmış olan yürürlükten 
durdurma kararlarının infazına, ilgili Bakan
larca mâni olunduğu, tekzibedilmiyen gazete 
haberlerinden anlaşılmakta ve durum Başba
kanlığa bildirildiği halde Başbakanlığın bu ida
ri mahkeme kararının infazını temin edecek 
bir tutum ve davranış içinde olmadığı gazete 
sütunlarında açıkça ifade edilmektedir. 

Anayasamızın 2 nci maddesinde hukuk Dev
leti olarak ilân edilen Türkiye Cumhuriyetinin 
temellerini sarsıcı mahiyetteki böyle bir tutu
mun, demokratik rejimimiz için ifade ettiği mâ
na, Devlet hizmetlerinin aksatılması ve bilhas
sa hukuku muhtel bulunan şahısların mağdur 
edilmesi keyfiyeti göz önüne alındığı takdirde, 
sorumlular hakkında derhal takibata geçilmesi
nin lüzum ve ehemmiyeti daha da iyi anlaşılır. 

Son hâdiselerle vatandaş, mahkeme karar
larının infaz edilmemesi yolundaki tehlikeli 
davranışlar karşısında, ıstırap duymaktadır. 
Bunun toplumumuz ve Devletimiz için ne ka
dar vahîm sonuçlar doğuracağı aşikârdır. 

İşte bu sebepledir ki, Danıştay kararlarının 
infaz edilmemesine göz yuman ve böylece Ana
yasanın 132 nci maddesine aykırı bir tutum 
içinde bulunan Hükümet Başkanının bu işteki 
mesuliyeti mutlaktır. Bu itibarla Anayasanın 
90 nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle

şik Toplantı Tüzüğünün 12 nci maddesi gere
ğince Başbakan hakkında Türk Ceza Kanunu
nun 240 ve 228 nci maddeleri gereğince Meclis 
soruşturması açılmasına karar verilmesini say
gılarımla arz ve istirham ederim. 

Konya Milletvekili 
S. Faruk önder 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin seçimler bölümünde yer almış bulunan 
beş maddeyi birlikte mütalâa ederek bu husus
ta daha önce partilerin göstermiş bulundukları 
adayları muhtevi listeler Yüce Meclisin üyeleri
ne dağıtılmış bulunmaktadır. Müsaade buyu
rursanız bütün bu seçimlerin hepsinin ayrı ayrı 
tasnifini yapmak üzere üçer kişiden ibaret iki 
komisyon kurulacaktır. Bu komisyonlar için ad 
çekiyorum. 

Sayın Turhan Kapanlı?.. Buradalar mı efen
dim?... Sayın Kapanlı yok. 

Sayın Tahsin Argun? Buradasınız. Bir nu
maralı tasnif heyetine Sayın Argun. 

Sayın Osman Turan? Yok. 
Sayın Bülent Ecevit?.. Yok. 
Sayın Salih Baydil?... Yok. 
Sayın Enver Turgut?... Yok. 
Sayın Nahit Menteşe?... Yok. 
Sayın llhami Ertem?.. 
İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — 

Kendisi aday. 
BAŞKAN — Sayın Ertem aday bulunduğu 

için tasnif heyetine seçilemez. 
Sayın Mustafa Ok?.. Yok. 
Sayın Abdurrahman Bayar?.. Burada. 
Sayın Hasan Değer?.. Yok. 
Sayın Tekinel?.. Yok. 
Sayın Zeytinoğlu?.. Yok. 
Saym Nihat Pasinli?.. Yok. 
Sayın İzzet Oktay?.. Burada. 
Bir numaralı komisyona; Sayın Argun, Sa

yın Oktay ve Saym Bayar seçilmişlerdir. 
İki numaralı komisyon için : 
Sayın Abdurrahman Güler? Yok. 
Sayın Tekin Erer?... Burada. 
Saym Ali Bozdoğanoğlu?... Yok. 
Saym Nizamettin Özgül?... Yok. 
Saym Metin Cizreli?... Yok. 
Saym Zeki İslâm?... Yok. 
Saym Şaban Erik?... Yok. 
Saym Âdil Aydın?... Burada. 
Sayın Ömer Ucuzal?... Burada. 
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Sayın Ucuzal, Sayın Erer, ve Sayın Aydın 
iki numaralı tasnif komisyonuna seçilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, elimizde bulunan 
listeler, Yüce Meclisin üyelerine dağıtılmış bu
lunan listeler, bu sepetlere atılacaktır. Üye ar
kadaşlar reylerini istediği sepete atabilirler. 
Bir sepet kâfi gelmediği için mütaaddit sepetler 
koymuş bulunmaktayız. 

Şimdi oylama muamelesine başlıyoruz. 
(«Toptan mı atılacak?» sesleri) Toptan istiyen 
istediği gibi atabilir, iki komisyon birlikte bü
tün bu seçimlerin tasnifini beraber yapacaktır. 
Kolaylık olsun diye iki komisyon kurduk. 

Elinizde bulunan listeler adayları göster
mektedir, toptan sepete atılabilecektir. 

ILYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bir yanlışlık var iki defa Şeref 
Kayalar'm ismi yazılmış. Üç defa yazılmış, bir 
defa silinmiş, iki defa kalmış. 

5. — GÖRÜŞ 

Sayın Ucuzal, Sayın Erer, ve Sayın Aydın 
iki numaralı tasnif komisyonuna seçilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, elimizde bulunan 
listeler, Yüce Meclisin üyelerine dağıtılmış bu
lunan listeler, bu sepetlere atılacaktır. Üye ar
kadaşlar reylerini istediği sepete atabilirler. 
Bir sepet kâfi gelmediği için mütaaddit sepetler 
koymuş bulunmaktayız. 

Şimdi oylama muamelesine başlıyoruz. 
(«Toptan mı atılacak?» sesleri) Toptan istiyen 
istediği gibi atabilir, iki komisyon birlikte bü
tün bu seçimlerin tasnifini beraber yapacaktır. 
Kolaylık olsun diye iki komisyon kurduk. 

Elinizde bulunan listeler adayları göster
mektedir, toptan sepete atılabilecektir. 

ILYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bir yanlışlık var iki defa Şeref 
Kayalar'm ismi yazılmış. Üç defa yazılmış, bir 
defa silinmiş, iki defa kalmış. 

5. — GÖRÜŞ 

İ% — Giresun Milletvekilleri Mustafa Kemal 
Çilesiz ile Naim Tirali'nin, Ticaret Bakam Cum
huriyet Senatosu Amasya Üyesi Mac'.t Zeren 
hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. 
(9/2) (S. Sayısı : 27) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Gire

sun Milletvekilleri Mustafa Kemal Çilesiz ile Na-
im Tirali'nin, Ticaret Bakanı ve Cumhuriyet Se
natosu Üyesi Maclt Zeren hakkında Anayasanın 
90 ncı maddesi gereğince bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve bu önerge üzerine 
Yüce Meclis tarafından seçilmiş bulunan komis-
j'onun raporu okunmuş bulunmaktadır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısını dü
zenleyici 15 nci maddesine göre, bu konuda öner
gede ilk imza sahibi, daha sonra ilgili Bakan ve 
Soruşturma Komisyonu söz alma hakkına sahip
tirler. Bu itibarla Sayın Çilesiz, siz söz almak 
istiyor musunuz? 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun 
Milletvekili) — İstemiyorum efendim. 

(1) 27 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — İstanbul ilinden başlıyoruz. 
(istanbul Senatörü Erdoğan Adalı'dan baş

lanarak oylar toplandı.) 
(Irak Hükümetinin Başkanı Elbezzaz salonu 

teşrif ettiler) 

BAŞKAN — Şu anda dost ve müttefik Irak 
Hükümetinin Başkanı Ekselans Elbezzaz Yüce 
Meclisimize şeref vermişlerdir, 'kendilerine siz
ler adına hoş geldiniz derim. (Alkışlar) 

(Irak Hükümetinin Başkanı Elbezzaz ayak
ta üyeleri selâmladı.) 

BAŞKAN — Seçimler için oyunu kullanım-
yan arkadaşımız var mı?... («Var var» sesleri) 
Bekliyoruz, lütfen acele ediniz. 

Seçimler için oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız kaldı m ıefendim? Yok. Oy verme muame
lesi bitmiştir, sepetleri kaldırınız. 

JEN tŞLER 

BAŞKAN — Sayın Macit Zeren, söz almak 
istiyor musunuz ?. Vazgeçtiniz. 

Sayın Komisyon?. Siz de isteniliyorsunuz. 
Raporu Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Efcmiyenler... Rapor mukte-
zası kabul edilmiştir. 

Bu şekilde Yüce Meclisçe bir soruşturma açıl
masına lüzum olmadığı kararına varılmıştır 

2. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
suç ortağı memurlar hakkındaki dosyanın 44 
sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 nu
maralı bendi gereğince gönderildiğine dair 
Yüksek Soruşturma Kurul Başkanlığı tezkere
si ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. 
(3/13) (S. Sayısı : 28) (1) 

BAŞKAAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 

BAŞKAN Komisyon bu hususta söz isti
yor mu? 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MUSTAFA AKALIN (Afyon Kara-
hisar Milletvekili) — Raporda yeter açıklama 
vardır, lüzum görmüyoruz. 

(1) 28 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Raporu Yüksek Heyetin oyu
na sunuyorum. Ka/bul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Rapor kabu'l edilmiştir. Bu hususla ilgili 
soruşturma açılmasına Yüksek Heyetinizce lü
zum olmadığı kararı verilmiştir. 

3. — İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı 
hakkındaki dosyanın 44 say ıh Kanunun 7 nci 
maddesinin 4 numaralı bendi gereğince gönde
rildiğine dair Yüksek Soruşturma Kurulu Baş
kanlığı tezkeresi ve Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu. (3/12) (S. Sayısı : 29) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında konuşmak is

tiyor musunuz sayın komisyon ? 
SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ MUSTAFA AKALIN (Afyon Kara-
hisar Milletvekili) — Konuşmak değil de efen
dim, yalnız bir matba hatası var. 

BAŞKAN — Onu düzelttik efendini. 
Raporu Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Rapor ka
bul edilmiştir. Bu şekilde .Meclis soruşturması 
açılmasına Yüksek. Meclis lüzum görmemiştir. 

4. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkvıdaki şikâyet dilekçesinin Anayasanın 
90 ncı maddesi gereğince gönderildiğine dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (3/10) (S. Sayısı : 30) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Bu hususta Komisyonun bir 

söyliyeceği var mı? . 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MUSTAFA AKALIN (Afyon Kara-
hisar Milletvekili) — Raporda yeterli açıklama 
vardır efendim. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 15 nci [maddesi gereğince raporu 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyen!ler.. Kabul edilmiştir. Bir 

(1) 29 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
yluna eklidir. 

(2) 30 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

soruşturma açılmasına Birleşik toplantıda lü
zum görülme/mistir. 

5. — Eski Bakanlardan Halûk Şaman hak
kındaki soruşturma evrakının 44 sayılı Kanu
nun geçici 7 nci maddesinin 4 numaralı bendi 
gereğince gönderildiğine dair Yüksek Soruştur
ma Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu. (3/9) (S. Sayısı : 
31) (1). 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Komisyon bir beyanda bulu

nacak mı? 
SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ MUSTAFA AKALIN (Afyon Kara-
hlsar Milletvekilli) — Yok efendim, zaten rapo
rumuzda sarahaten belirttik. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 15 nci mad
desi gereğince raporu Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Raporu kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Bu şekliyle Birleşik 
toplantı tarafından bir soruşturma açılmasına 
lüzum olmadığı kararlaştırılmıştır. 

6. — Eski Bakanlardan Celâl Yardımcı hak
kındaki ihbar dilekçesinin 44 sayılı Kanunun 
geçici 7 nci maddesinin 4 numaralı bendi gere
ğince gönderildiğine dair Yüksek Soruşturma 
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (3/11) (S. Sayısı : 32) 
(2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapoır o'kundu). 
BAŞKAN — Komisyon, bir beyanda bulu

nacak mısınız? 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MUSTAFA AKALIN (Afyon Kara-
lıisar Milletvekili) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Bir beyanda bulunmıyacaksı-
nız. 

(1) 31 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 32 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
15 nci maddesi gereğince raporu Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. -Kabul edenler... Etmi-
yenler. Rapor kabul edilmiştir. Ve bu şekliyle 
'bir soruşturma açılmasına lüzum olmadığı 
'kararlaştırılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Selâhattin Orhon ve Giresun Milletvekili Niza-
mettin Erkmen'in eski Ticaret Bakam Fennî 
İslimyeli ile eski Bayındırlık Bakanı Ordu Mil
letvekili Arif Hikmet Onat haklarında Anaya
sanın 90 neı maddesi gereğince bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi ve soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu (9/1) (S. Sayısı : 
33) (1). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
.milletvekillerinin müşterek imzası ile bu rapo
run okutulma tarzını öngören bir önerge veril
miştir. Müsaade ederseniz, bu önergeyi oku
tacağım. 

Bundan sonra da Yüce Meclisin bu husus
taki nihai kararını alacağım. 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

Gündemin Meclis soruşturması 'bölümünün 
7 nci sırasında kayıtlı eski Ticaret Bakanı Fen
nî İslimyeli ve eski Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat hakkında soruşturma açılmasına 
lüzum olmadığına dair «Hazırlık Komisyonu» 
raporu meseleyi bütün ayrıntıları ile geniş bir 
.şekilde ortaya 'koymuştur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; biraz ön
ce yapmış olduğumuz seçimlerin sonucunu oku-
tactağım. 

Yüksek Başkanlığa 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Sanayi 
Bakanı Mehmet Turgut ile eski Bayındırlık Ba
kanı Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat hakkın
da Anayasanın 90 neı ve T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12, 14 ve 22 nci madde

ci,) 33 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Raporun bir hafta önce üyelere dağıtıldığı 
dikkate alınarak : 

«L - Komisyonca kabul edilen vakıalar» 
.bölümünden itibaren okutulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Aydın Milletvekili Balıkesir. Milletvekili 
Sıiııan Bosna Enver Güreli 

Kars Milletvekili 
'Sevinç Düşünsel 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; öner
geyi Yüce Heyetinizin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yüce Heyetiniz tarafından kabul edilen 
önerge mucibince, daha önce arkadaşlarımıza 
dağıtılmış bulunan raporlarda mündemiç 
23 ncü sayfanın (L) bendimden itibaren ra
poru okutacağım. 

(Rapor (L) bendinden itibaren okundu). 

BAŞKAN — Komisyon olarak bir beyanınız 
var mı1? 

SORUŞTURMA HAZIRLIK KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ MUSTAFA AKALIN (Afyon Kara-
hisar Milletvekili) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun biı beyanı yok. 
Raporu T. B. M. Meclisi İçtüzüğünün 15 nci 

maddesi gereğince Yüksek Heyetinizin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Rapor 
kabul edilmiştir. Bu şekilde Birleşik Toplantıda 
bir soruşturma açılmasına lüzum olmadığı karar
laştırılmıştır. 

leri gereğince bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulacak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi için yapılan oylamaya 
311 üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri ya
zılı olanlar hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
İsparta Milletvekili Cumhuriyet Senatosu 

Tahsin Argun Mardin Üyesi 
Abdıırrahman Bayar 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENiiL KURULA SUNUŞLARI (DEVAMI) 
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Üye 
Muğla Milletvekili 

İzzet Oktay 
Üye 

Kastamonu Milletvekili 
Adil Aydın 

1. 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Tekin Erer 
Üye 

Cumhuriyet Senatosu 
Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal 
Hüseyin Balan (Ankara Milletveki
li M. P.) 

2. İlyas Seçkin (Ankara 
C. H. P.) 

3. tlhami Ertem (Edirne 
A. P.) 

4. Fikret Gündoğan ( C. Senatosu İs
tanbul Üyesi C. H. P.) 

5. A. Nusret Tuna (C. Senatosu Kas
tamonu Üyesi A. P.) 

6. Refet Rendeci (C. Senatosu Samsun 
Üye3i A. P.) 

Yüksek Başkanlığa 

Milletvekili 

Milletvekili 

311 

306 

06 

303 

310 

308 

Cumhuriyet Senatosu üçtebir seçimlerinin ye
nilenmesi üzerine, evvelce teşekkül etmiş soruş
turma hazırlık komisyonlarında hâsıl olan açık
lar için yapılan seçime 320 üye katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

İsparta Milletvekili 
Tahsin Argun 

Üye 
Muğla Milletvekili 

izzet Oktay 
Üye 

Üye 
Cumhuriyet Senatosu 

Mardin Üyesi 
Abdurrahman Bayar 

Üye 
İstanbul Milletvekili 

Tekin Erer 
Üye 

Kastamonu Milletvekili Cumhuriyet Senatosu 
Adil Aydın Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal 
Şeref Kayalar (Bursa, C. S. Üyesi, 
1 No. lu, A. P.) 295 
Mansur Ulusoy (Ankara, C. S. Üyesi, 
1 No. lu, M. P.) 214 
Şeref Kayalar (Bursa, C. S. Üyesi, 
2 No. lu, A. P.) 304 
Mansur Ulusay (Ankara, C. S. Üyesi, 
2 No. lu, M. P.) 313 
İsmail Yetiş (Ankara C. S. Üyesi, 
3 Ne. lu, A. P.) 311 

Mehmet Ünal di (Adana C. S. Üyesi, 
4 Nu.lu, A. P.) 306 
Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri, C. S. 
Üyesi 5 No. lu, A. P.) 308 
BAŞKAN — Bu arkadaşlar ayrı ayrı komis

yonlarda ve bu komisyonlarda vücut bulan boş
lukları doldurmak üzere ikame için seçilmiş üye
lerdir. 

Gerekli çoğunluk hâsıl olmuş ve isimleri oku
nan üyeler seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat öz-

türkçine nln, 27 . 5 . 1960 tarihinden 11.2.1966 
tarihine kadar, Danıştay kararlarını infaz etmi-
yen Bakanlarla infez edilmemesine göz yuman 
Hükümet Ba}kanları haklarında Anayasanın 
90 neı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddesi gereğince soruşturma açıl
masına dair önergesi sebebiyle sözü geçen İçtüzü
ğün 14 ncü maddesi uyarınca bu konuda soruş
turma açılmasının gerekli olup. olmadığına dair 
irceleme yapmak üzere kurulacak T. B. M. Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi için yapılan seçime 320 üye katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İsparta Milletvekili Cumhuriyet Senatosu 
Tahsin Argun Mardin Üyesi 

Abdurrahman Bayar 
Üye Üye 

Muğla Milletvekili İstanbul Milletvekili 
İzzet Oktay Tekin Erer 

Üye Üye 
Kastamonu Milletvekili Cumhuriyet Senatosu 

Adil Aydın Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal 

Mehmet Pırıltı (Antalya Senatörü 
C. II. P.) - 308 
Kudret Bosuter (Giresun Milletvekili 
M. P.) 313 

Mazhar Arıkan (içel Milletvekili A. P.) 307 
Nermin Neftçi (Muş Milletvekili C. H. P.) 304 
Refet Rendeci (Samsun Senatörü A. P.) 311 
Rifat Öçten (Sivas Senatörü A. P.) 303 
BAŞKAN — İsimleri okunmuş olan üyeler 

gerekli çoğunluğu sağlamışlar ve üye seçilmiş
lerdir, 
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Yüksek Başkanlığa 

Muş Milletvekili Nermin Neftçimin 20.5.1960 
günü saat 19 da Türkiye radyolarından yayın
lanan Hükümet bildirisiyle 298 sayılı Kanunim 
64 ncü maddesinin ihlâl edilmiş olduğu iddia-
siyle Anayasanın 90 ncı ve Türkiye 'Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Başbakan Süleyman 
Demirel ile Ticaret Bakanı Maeit Zeren hakla
rında soruşturma açılmasına dair önergesi se
bebiyle sözü geçen İçtüzüğün 14 ncü maddesi 
uyarınca <bu konuda soruşturma açılmasının ge
rekli olup olmadığına dair inceleme ' yapmak 
üzere kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
için yapılan seçime (320) üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Cumhuriyet Senatosu 
İsparta Milletvekili - Mardin Üyesi 

Tahsin Argun Abdurrahmıan Bayar 
Üye Üve 

Muğla Milletvekili İstanbul Milletvekili 
İzzet Oktay Tekin Erer 

Üye 
Üye Cumhuriyet Senatosu 

Kastamonu Milletvekili Eskişehir Üyesi 
Adil Aydın Ömer Ucuzal 

Fehmi Alpaslan (Artvin Senatörü) 
C. H P. 309 

Necati Güven (Erzurum Milletvekili) 
M. P. 314 

Adnan Şenyurt (Erzurum Milletvekili) 
C. H. P. 310 

Mustafa Deliveli (Hatay Senatörü) 
A. P. 314 

Sa'bri Keskin (Kastamonu Milletvekilli) 
A. P. . 307 

Selâhattin Cizrelioğlu (Diyarbakır 
Senatörü) A. P. , 310 

BAŞKAN — İsimleri okunmuş olan arka
daşlar gerekli oy çoğunluğunu sağlamışlar ve 
Komisyona üye seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Konya Milletvekili S. Faruk önder'in Da

nıştay kararlarmm infaz edilmemesine göz 

yumduğu ve böylece Anayasanın 132 nci mad
desine aykırı bir tutum içinde bulunduğu iddi-
as'yle Hükümet Başkanı hakkında Anayasanın 
90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
gereğince bir Meclis soruşturması açılması hu
susunda vermiş olduğu önergesini incelemek 
üzere kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
için yapılan seçime (320) üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye" 

Cumhuriyet Senatosu 
İsparta Milletvekili Mardin Üyesi 

Tahsin Argun Abdurrahman Bayar 
Üye Üye 

Muğla Milletvekili İstanbul Milletvekili 
İzzet Oktay Tekin Erer 

Üye 
Üye Cumhuriyet Senatosu 

Kastamonu Milletvekili Eskişehir Üyesi 
Adil Aydın Ömer Ucuzal 

Kemal Sanibrahimoğlu (Adana Mil
letvekili)' C. H. P. 310 

Şeref Kayalar (Bursa Senatörü) 
A. P. 305 

Kudret Bosuter (Giresun Milletvekili) 
M. P. 310 

Mazhar Arıkan (İçel Milletvekili) 
A. P. 314 

Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu Se
natörü; A. P. 309 

Sadık Artııkmaç (Yozgat Senatörü) 
C. H. P. 310 

BAŞKAN — İsimleri okunan '.arkadaşları
mız gerekli oy çoğunluğunu sağlamışlar ve mez
kûr komisyona üye seçilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle soruş
turma komisyonları kurulmuş bulunmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı 
İçtüzüğünün 14 ve 18 nci maddeleri içinde bu 
soruşturma komisyonlarının, haklarında soruş
turma istemi bulunan Bakan veya eski Bakan
lar hakkında tahkikatı icra ederken Bakanla
rın muayyen bir müddet içerisinde yazılı veya 
şifahi müdafaalarını yapmaları gerekmektedir. 
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Kurulmuş 'bulunan 'soruşturma komisyonlarına 
•ilgili Balkanların 15 ıgün içerisinde gerekli ce
vabı vermeleri için mehil verilmesi hususunda 
Yüce Heyetin oyuna !b aş vuracağım. 

•Bu komisyonların seçildiği andan itibaren 
15 gün içinde haklarında soruşturma istemi bu
lunan Balkanların yazılı veya sözlü müdafaala
rını yapmaları için bir müddet tanınması hu

susunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bu şekliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı, 10 ncu Birleşiminin »günde
mini bitirmiş bulunmaktadır. Türkıiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısını kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,45 

..,<...-»GKİ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısı 

GÜNDEMI 
ONUNCU BİRLEŞİM 

6 . 7 . 1966 Çarşamba 

Saat : 15.00 

.1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 
1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 

Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile eski Bayın
dırlık Bakanı Ordu Milletvekili Arif Hikmet 
Onat hakkında Anayasanın 90 neı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12, 14 ve 22 nci 'maddeleri gereğince 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesini incelemek üzere kurulacak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi (9/53) 

2. — Cumhuriyet iSenatosu üçtebir seçimle
rinin yenilenmesi üzerine, evvelce teşekkül et
miş Soruşturma Hazırlık komisyonlarında hâ
sıl olan açıklara üye seçimi. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Istanlbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 27 . 5 . 1960 tarihinden 
11 . 2 . 1966 tarihine kadar, Danıştay kararla
rını infaz etmiyen Bakanlarla infaz edilmeme
sine göz yuman Hükümet Başkanları hakların
da Anayasanın 90 neı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Hoplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince soruşturanla açılmasına dair 
önergesi sebebiyle sözü geçen İçtüzüğün 14 ncü 
maddesi uyarınca bu konuda soruşturma açıl
masının gerekli olup olmadığına dair inceleme 
yapmak üzere kurulacak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunla üye 
seçimi (9/54) 

4. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin 
20 . 5 . 1966 günü saat 19 da Türkiye radyola
rından yayınlanan Hükümet (bildirisiyle 298 sa
yılı Kanunun 64 ncü maddesinin ihlâl edilmiş 
olduğu iddiasiyle Anayasanın 90 neı ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince (Başbakan 

Süleyman Demirel ile Ticaret Bakanı Macit 
Zeren haklarında soruşturma açılmasına dair 
önergesi sebeniyle sözü geçen İçtüzüğün 14 ncü 
maddesi uyarınca bu konuda soruşturma açıl
masının gerekli olup olmadığına dair incele
me yapmak üzere kurulacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi ('9/55) 

5. — Konya Milletvekili S. Faruk önder'in 
Danıştay kararlarının infaz edilmemesine göz 
yumduğu ve böylece Anayasanın 132 nci mad
desine aykırı bir tutum içinde bulunduğu iddi
asiyle Hükümet Başkanı hakkında Anayasanın 
90 neı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci ımaddesi ge
reğince ıbir Meclis soruşturması açılması husu
sunda vermiş olduğu önergesini incelemek üze
re kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi 
(9/52) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCİ MADDESİ GERE
ĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ 

SORULAR 
5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ ÎLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. — Giresun Milletvekilleri Mustafa Ke

mal Çilesiz ile Naim Tirali'nin, Ticaret Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren hakkında Anayasanın 90 nci maddesi ge
reğince îbir Meclis soruşturmıası açılmasına da
ir önergesi ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
rapora. (9/2) (ıS. Sayısı : 27) [Dağıtma tarihi: 
25 . 6 .1966] 

(Devamı arkada) 



2. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu ile 
suç ortağı memurlar hakkındaki dosyanın 44 
sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 nu
maralı bendi ^gereğince gönderildiğine dair 
Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezkere
si ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu. 
(3/13) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
25 .6 .1966] 

3. —• İktisat ve Ticaret Bakanlığı maika'mı 
hakkındaki dosyanın 44 sayılı Kanunun 7 nci 
'maddesinin 4 numaralı hendi gereğince gönde
rildiğine dair Yüksek Soruşturma Kurulu Baş
kanlığı tezkeresi ve Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu. (3/12) (S. Sayısı : 29) [Da
ğıtma tarihi : 25 . 6 . 1966) 

4. — Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkındaki şikâyet dilekçesinin Anayasamın 
90 ncı maddesi gereğince gönderildiğine dair 
Başbakanlık tezikeresi ve Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu. (3/10) (S. Sayısı: 30) [Da
ğıtma tarihi : 25 . 6 . 1966) 

5. — Eski Bakanlardan Halûk: Şaman hak
kındaki soruşturma evrakının 44 sayılı Kanu

nun geçici 7 nci 'maddesinin 4 numaralı bendi 
gereğince gönderildiğine dair Yüksek Soruştur
ma Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu. (3/9) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihli : 25 . 6 . 1966] 

6. — Eskil Bakanlardan Celâl Yaırdımcı 'hak
kındaki ihbar dilekçesinin 44 sayılı Kamunun 
geçici 7 nci maddesinin 4 numaralı bendi gere
ğince gönderildiğine dair Yüksek Soruşturma 
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Soruşturana Ha
zırlık Komisyonu raporu (3/11) (S. Sayısı: o2) 
[Dağıtma tarih; : 25 . 6 \ 1966] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Selâhattin Orhon ve Giresun Millet vekili Niza-
mettin Erkmen'in eski Ticaıret Balkanı Fennî 
îslimyeli ile eski Bayındırlık Bakanı Ordu Mil
let vekili Arif' Hikmet Onat haiklıarında Anaya
sanın 90 ncı maddesi gereğince bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi ve soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporu (9/1) (S. Sayısı : 
33) [Dağıtma ta r ih i : 27 . 6 . 1966] 



İ)önem : â 
Toplantı : 1 T . B. M. M. S. Sayısı : 

Giresun milletvekilleri Mustafa Kemal Çilesiz ile Naim Tirali'nin, 
Ticaret Bakanı Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren 
hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu 

raporu ( 9 / 2 ) 

23.6.1965 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

•İhracatımızın ortalama % 15 ini teşk/il ederek, dış ticaret dengemizde önemli bir yer tutan fın
dık mahsulümüzün 1964 yılında rekor seviyeye erişmesi, Üçüncü inönü Hükümetini çok isabetli 
bâzı kararlar almak zorunda bırakmıştır. 

•Bu kararlardan başlıcası, mevsim başında 164 milyon kilo olarak tahmin edilen rekoltenin, 60 
mlilyon kilosunu gelecek yıla bırakmak üzere depo etmek ve Fiskobirlik eliyle, Fındık Tarım Sa
tış Kooperatiflerine ortak olmıyan fındık müstahsıllarmın fındığını da, hem ihraç imkânlarını el
de tutabilecek, hem köylüyü himaye edecek bir asgari fiyat üzerinden' satmalmaktı. 

Üçüncü İnönü Hükümetinin fındık müstahsilinin yüzünü güldüren bu çok yerinde kararı re
koltenin 164 milyon kilonun da üstüne çıkarak 200 milyon kiloyu aşması yüzünden, 5 . 8 . 1964 
tarih ve 6-3416 sayılı Kararname ile ayrılan 450 milyon liralık mubayaa kredisine 63 milyon li
ralık bir ilâve yapılmasını gerektirmiş ve böylece rekor seviyedeki fındık mahsulüne rağmen, iç 
ve dış piyasalarda fiyat istikrarının sağlanmasına çalışılmış, zamanın Başbakan Yardımcısı Sa
yın Dr. Kemal Satır tarafından radyolar vasıtasiyle, fındığın son kilosuna kadar, ilân edilen fi
yat üzerinden Hükümet tarafından mubayaa edileceği millete açıklanmıştı. 

Üçüncü İnönü Hükümetinin bütçe müzakereleri sırasında çekilmek zorunda bırakılması üzeri
ne, kurulan Dördüncü Koalisyon Hükümetinin Ticaret Bakanı Sayın Macit Zeren'den, bir yan
dan Millet Meclisinde yapılan gündem dışı konuşmalarla, bir yandan Fiskobirlik yöneticilerinin 
ısrarlı talepleriyle, eski Hükümetin mubayaa politikasına devam etmesi istenmiişse de, Ticaret 
Bakanı Sayın Macit Zeren gereken kararı vermekte aylarca gecikmiştir. Bu gecikme ve findik 
ımüs'taıhsılına Ticaret Bakanlığı tarafından yeterli bir açıklama yapılmaması, Anayasamızın 52 nci 
maddesinin açık hükmüne rağmen, onbinlerce fındık müstahsilinin, evlerinde veya ambarlarında 
sakladıkları fındıkları 4,40 lira yerine 2,40 liraya kadar ellerinden çıkarmalarına sebebolmuştur. 

Bu ihmal sadece içeride fiyatların düşmesine sebdbolmakla kalmamış, müstahsilin fındığını 
yok pahasına ele geçiren bâzı ihracatçılar, asgari ihraç fiyatına uyar görünerek, eski Hükümetin 
aldığı önleyici kararlar Ticaret Bakanı Sayın Macit Zeren tarafından değiştirildiği için, risturnlu 
satışlarına devam etmişler ve böylelikle dış piyasada fiyatlar beklenen gelişmeyi göstermekte ge
cikmiştir. 

Nitekim, aradan aylar geçtikten sonra, Ticaret Bakanı Sayın Macit Zeren yaptığı bir Doğu -
Karadeniz gezisinde, kendisine yetkili ve sorumlu kişiler tarafından anlatılmak istenen durumu 
bizzat görmüş ve Ankara^ya dönüşünde mubayaaya devam kararı almış, böylece iç ve dış piya
sada beklenen fiyat gelişmesi derhal başlamıştır. 

Kısa olarak anlatmaya çalıştığımız durum karşısında, Ticaret Bakanı Sayın Macit Zeren'in ih
mali yüzünden, onbinlerce fındık müstahsili ellerindeki mahsulü aşağı - yukarı yarı fiyatına sat
mak zorunda kalmıştır. Bundan bâzı aracılar faydalanarak dış piyasayı da risturnlu satışlarla dü
şürmüşlerdir. Bu ihmal yüzünden millî ekonomimizde büyük yeri olan fındığın istikrarlı ve isti
fadeli satış imkânlarına açıkça sekte vurulmuştur. 



- s -
Bu arada, Ticaret Bakanlığı içinde başarılı tçalışmalariyle temayüz eden bâzı memuflafîö, 

pasif görevlere nakledilmeleri de, 1M&ap#fc Balanı Sayın Macit Zeren'in ihmalinden doğan kt ıs^* 
lu tutumuyla yakından ilgilidir. Bakanlık bünyesinde bu kusurlu tutumun yarattığı havayı dağıt
mak endişesiyle Sayın Macit Zeren'in yaptığı nakiüer, iktnalinden. doğan kusurunun bir k&rînesi-
nıi teşkil etmektedir. 

Ticaret Bakanı Sayın Macit Zeren'în hareketi TMc Ceza Kanununun 230 ncu maddesine uy
maktadır. Anayasamızın 90 neı madıdesiîse v» Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 12 ve 
14 ncü maddelerine göre hakkında Meclis sokuşturması açılması için gereken işlemin yapılması
nı saygılarımızla ddlerk. 22 . 6 .1965 

Giresun Milletvekili Giresun Milletvekili 
Naim Tirali M. Kemal Çilesiz 

T. C. 
ticaret BakanMğı 4 . 2 . 19&6 

ö'zel Kalem Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. : 1/26 

Türkiye Büyük Millet MöcMsi Söruşturö** Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 
Şehir 

Hakkımda Anayasanın 90 neı maddesine göre bîr Meeüs soruşturması açılmak üzere M. Kemal 
Çilesiz ve Naim Tirali tarafından verilmiş olan soruşturma önergesi gereğince T. B. M. M. nasn 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 14 neü m&ddestoe binaen kurulmuş olan komisyonunuza yme ay
nı madde hükmüne tevfikan yazılı görüşümü ilişikte! sunuyorum. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz ve riaa ederim. 
Macit Zsren 

Ticaret Bakam 

Mâruzâtımı şu noktalarda özetlemek mümkündür : 

1. Karar almakta gecikmem neticesi müstâhsilin elindeki fındığın 440 kuriîştan 240 kuruşa 
düştüğü yolundaki iddia hakikati ifade etmekten. uzaktır. Borsa kayıtlarında 1964 mahsulü fındı
ğın 240 kuruşa düştüğüne dair bir îşaret yoktur. Bîllkis serbest piyasada fiyatların, destekleme
nin en kuvvetli cereyan ettiği aylardaki Seviye' eivaJfın&a olduğuna dair rakamlar mevcuttur. Şa
yet iddia edildiği gibi 240 kuruştan muamele gören fındık olmuş ise, bunun randıman ve evsaf 
bakımından çok düşük ve pek ciM mi^törda borsa dışı-satışlar olması muhtemeMîr. Esasen bil gibi 
düşük evsaftaki fındıkların borsa dışında satıslarma her rekolte devresinde raslamak mümkün
dür. 

2. Fındığın iç payasada desteklenmesi düşünülen fiyattan aşağı alınıp satılması bir sorumlu
luk ise, selefim zamanında 44Ö kuruştan destekleme yapılmasınla karar verildiği1 halde Ordu, Gire
sun. Trabzon ve istanbul piyasalarında daima bu fiyatın altında satışlar yapılmıştır. Bu cihet 
borsa kayıtları ilet sabittir. 

3. Risturnlu satışlar daima söyle'negehV olmakla beraber, kabili ispat değildir. Zira belgesi 
yoktur. Ancak iç ve dış fiyatların farklı olmasından istifade ederek karine ile hükmolunmaktadır. 
Risturnlu satışları ispata medar karine bu ölünîca, seMim zamanında yapılan satışların kâffesinin 
de riisturnlü satış olduğuna hükmedilmek lâzımdır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 27) 



4. Bistürala sataşlara m&vm&k maksadiyle ihracatı menetmeye kimsenin hakkı y©tar. Halbu
k i selefim. zasmaiEffiBda £aıdak iiıraeatj lisama tatö tuttelm<öş ve lisans vermemçfcle fındık $ırâ<jatı 
durdurulmuştum. 

5. Desteklemenin durdurulması zamanımdan' evvel yani! 1965 Şubat ayı boşunda olmuştur. Ben 
ise Ticaret Bakanluğı görevime 22 Şabat 1966 t&rihteade başladım. Sükümet gü*mı öymem § Üart 
1965 tarihinde a^aıştır. 

6. Fiskobirliğm yenMeıı destekleme kr^dM1 t a l e b i selefim zaanaraîRda fe*çfefe" ceva )̂ ve¥Sttre<-
miş ve Bakanlık içi her hangi bir muameleye de tevessül edilmemiştir. 

7. Selefim zamananda <eweMen münevver bir stok buiuıtmamasıma ve mahsulün yeni yani yıl
lanmamış olmasma raSğmHg» yalnız - 29 886 ton - findik satılabilmiştir. 

8. Zamanımda ise yani 22 Şubat 1965 tarihinden bugüne kadar elimizdeki 19*64 maihsulİBie ila
veten 1965 mahsuM de otaassm rağmen - 47 000 t©» - 1964 mahsuM fındık satılmıştafr. 

9. Zamanında meselenin özerine ciddiyetle eğilinmiş ve tarafımdan bizzat mahalline gidHm% 
ve 30 milyon liralık mumam bir mubayaa imkânı sağlanmıştım. 

Bunun bu bölgedeki seyahatimin piyasa üzerinde psibe&opc ve müspet tesMolmu^ur. Aym tu
tum zamanımdan evvel de yaparmış olsa idi1 dana iyi neticeler allaması sağlanabilirdi. 

Maeit Zeren 

T.B.M.M. 5 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 5 No ;lu Soruştur- 23 . 6 . 1&66 
ma Hazırlık Komisyonu 

Esas No. : â/2 
Karar No, : 4 

T.B.M.M. Birleşik Toplantı Yüksek Başkanlığına 

Giresun MiletvekM Musrtajfa Kemal Çilesiz ve Namı Tirali taraflarından T.B.M. Meclisi Baş-
kanlığma verilen 22 . 6 . 1965 tar ihi önergede: 1964 ythnda fındık rekoltesinin yüksek olması 
dolayısiyle müstahsil elinde bulunan fındık fiyatlarının düşmesini önlemek ve dış piyasa denge
sini korumak maksadiyle çıkarılan 5 . 8 . 1964 tarihli kararlariyle Fiskolbirlîge 450 milyon 
mubayaa kredisi verildiği ve bilâhara 63 milyon lira mubayaa kredisi ilâve edildiği ve >bu suretle 
iç ve dış piyasalarda fındıfk fiyatlarında istikrar sağlanmasına çalışıldığı, ancak 3 ncü İnönü 
Hükümetinin ıbütçe müzakereleri sırasında çelkilmek zorunda bırakılması üzerine kurulan 4 ncü 
Koalisyon Hükümetinin Ticaret Bakanı Macit Zeren'den, gerek gündem dışı konuşmalarla ve 
gerek Fiskobirlik yöneticileri tarafından, eski Hükümetin mubayaa politikasına devam edilmesi 
ısrarla talebedilmesine rağmen Ticaret Bakam Macit Zeren'fcı bu hususta karar almakta ay
larca geciktiği ve ellerinde findik bulunan müstahsilin fındıklarım ucuz fiyatlarla satmak zo
runda kaldükları ve bu suretle zarara uğramalarına ve diğrer taraftan risturunlu satışlar yapılma
sına ve bu yüzden dış piyasa fiyatlarının düşmesine sebebiyet verildiği ileri sürülmüştür. 

Ticaret Bakanı Macit Zeren tarafından komisyonumuzla verilen 4 . 2 . 1966 tarihli ce
vapta; borsa kayıtlarında 1964 mahsulü fındığın iddia edildiği gibi 240 kuruşa düştüğüne dair 
bir işaret bulunmadığı, bilâkis serbest piyasada fiyatları, desteklemenin *en kuvvetli cereyan 
ettiği aylardaki seviye civarında olduğuna dair rakamlar mevcudolduğu şjayet iddia edildiği 
gibi 240 kurstan muamele gören fındık olmuş ise, bunun randıman ve evsaf batkınımdan çok dü
ştü: ve pek cüzi miktarda borsa dışı satışlar (olmasının muhtemel olduğu, esasen bu gibi düşük 

T. M. M. M, (S. Salısı : SI) 
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evsaftaki fmdıldarın borsa dışında satışlarına iner rekolte devresinde naslamanın mümkün olacağı, 
3 neü İnönü Koalisyon Hükümeti zamanında da 440 kuruştan destekleme yapılmasma karar 
verildiği halde Ordu, Giresun, Trabzon ve İstanbul piyasalarında daima bu fiyatın altında sa
tışlar yapıldığının borsa kayıtlariyle salbidolduğu, -

Risturunlu satışlar daima söylenegelmiş olmakla beraber bunun kabili ispat olmadığı, ancak 
iç ve dış fiyaltların farklı olmasından istifade edilerek karine ile hükm'olunduğu, risturunlu 
satışları ispata medar karine bu olunca selefi zamanında yapılan satışların kâff esinin de ris-
turunkı ısatış olduğuna hükmedilmek gerektiği, 

Desteklemıenin durdurulması, zamanından evvel yani 1965 Şubat ayı başında olup kendisinin 
Ticaret Bakanlığı görevine 22 Şubat 1965 tarihinde başladığı ve 5 Mart 1965 tarihinde Hükü
metin güven <oyu aıldığı, 

Fiskobirliğin yeniden destekleme kredisi talebine selef i zamanında hiçbir cevap verilme
miş ve Bakanlık için her hangi bir 'muameleye de tevessül ledilmemiş olduğu, selefi 'zamanında 
evvelden müdevver bir stok bulunmamsına rağmen yalnız 29 886 ton fındık satıldığı, 'zamanında 
ise 22 Şubst 1965 tarihinden bugüne kadar 1964 den Ikaian mahsule ilâveten 1965 mahsulü de 
olmasına rağmen 47 bin «ton 1964 yılı mahsulü fındığın satıldığı, zamanında meselenin üzerine 
eğilerek (bizzat mahalline gidilmiş ve 30 milyon liralık munzam bir mubayaa imlkânı sağlanmış 
olduğu (bildirilerek önergede ileri sürülen iddialar cevaplandırılmıştır. 

Meclis soruşturması istenen .konu hakkında Ticaret Bakanlığından Komisyonumuzca gerekli 
bilgi istenmiş ve komisyon kararma müsteniden Ticaret Bakanlığının ilgili dairelerinde bu hu
susta inceleme yapan komisyon üyesi 1964 ve 1965 yılları fındık fiyatları ve hareketleri ve 
önergede ileri sürülen hususlar hakkında (gerekli bilgileri alıp tesbit ederek dosyaya koymuştur. 
Naip üye tarafından tesbit edilen bilgiler önerge sahiplerinin, iddialarını desteklememektedir. Ba
kanlık görevine başla diktan sonra Nisan ayı içinde karadeniz sahilinde tetkik gezisine çı
kan Ticaret Bakanı Macit Zeren'in mahallinde tesbit ettiği duruma göre Fisko-
birliğe 30 milyon munzam kredi temin ettiği ve Ticaret BaJkanlığmm ilgili dairesinden alı
nan bilgiye göre Fiskobirlik mubayaalarının resmen hiç durdurulmadığı ancak 1965 Ocak ayı son
larına doğru kendisine tahsis edilen kredi çok azaldığından alımlarını yavaşlattığı ( ve Mart, 
Nisan aylarında kredi bittiğinden hemen hiç mubayaada bulunulmadığı, Fiskobirliğin 17.3.1965 
ıt.arihli yazısiyle mubayaa 'kredisinin bittiği bildirildiğinden yukarıda 'bahsedildiği ıgibi Ticaret 
Bakanı tarafından 30 milyonluk mubayaa kredisinin sağlandığı ve ancak 31 Ağustos 1965 tari
hine kadar 135 ton kabuklu fındık teslimatı olduğundan paranın tamamının sarf edilemediği 
anlaşılmıştır. Bu cihet müstahsil elinde, iddia edildiği gibi fazla miktarda mahsul kalmadığını gös
termektedir. . , • . . 

Dış piyasa satışları hakkında 'mevcut resmî kayıtlara göre ileri sürülen risturunlu satışların 
Bakanın her hangi bir fiili ile ilgili olduğuna dair hiçbir delil elde edilememiştir. 

Netice : 
Yukarıda izah edildiği gibi elde ©dilen bilgilere göre atfolunan fiil sabit görülmediğinden 

Ticaret Bakanı Macit Zer en hakkında Meclis soruşturması yapılmasına mahal olmadığına 
6 . 5 . 1966 karar verilmiştir. 

T.B.M.M. Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle su
nulur. 

T.B.M.M. 5 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Bıaşkanı 

Adıyaman Senatörü 
Halil Ağar 

Sözcü Kâtip Üye Üye 
Ordu Milletvekili Erzurum M. V. Ordu Senatörü Giresun Milletvekili 
Sadi Pehlivanloğlu Necati Güven Zeki Kumrulu Ali Cüeeoğlu 

• •• mmm » ı — . - '. 

T. B. M. M- (S. Sayısı ..: 27) 



Dönem : 2 
Toplantı : 1 T. B. M. M. S. Sayısı : 28 
Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğluile suç ortağı memurlar hakkındaki 
dosyanın 44 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 numaralı bendi 
gereğince gönderildiğine dair Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığı 

tezkeresi ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (3 /13) 

T.C. ' ™ ;. — •-• ~-

Başbakanlık 23 . 6 . 1962 
Özlük ve Yazı İşleri 6/2-2629 

Konu :. Eski Bakan Samet Ağaoğlu ile suç ortağı 
memurlar hakkındaki tajhkikat dosyasının1 gönde
rildiğine dair 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 30.5.1962 tarihli ve 2283-10486 sayılı tezkerenize; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca, 44 sayılı Kanunun 7 nei maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere, 

Makamınıza sunulmuş bulunan eski Balkan Samet Ağaloğlu ile suç ortağı memurlar hakkındaki dosya 
muhteviyatının adlî mercilerce tetkikinden sonra sokuşturma açılması gerektiği1, takdirde sevk olunma
sına dair tezkereniz üzerine Adalet Bakanlığından alınan 16.6.1062 tarihli ve 14096 sayılı tezkerenin' 
suretiyle eklerinin bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

îsmet înönü 
7 " Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 

Genel : 
Özel : 14096 

16 . 6 . 1962 

özü. : Eski Bakan Samet Ağaoğlu ile suç ortağı 
memurlar hakkındaki tahkikat dosyasının iadeten 
sunulduğuna dair 

Başbakanlığa 

ilgi : özlük ve Yazı işleri Genel Müdürlüğü ifadesiyle alman 5.6.1962 gün ve 6/2-2266 sayılı 
yazılan. 

Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve mc ortağı memurlar hakkında olup, Yüksek Soruşturma 
Kurulunca Millet Meclisi Başkanlığına tevdiine karar verilen tahkikat dosyasının, adlî mercilerce 
tetkik edildikten sonra, soruşturma açilmıası gerektiği takdirde Meclise sevk edilmesi lüzumuna dair, 
Millet (Meclisi Başkanlığının 30.5.1962 gün ve 2283/10486 sayılı yazılanına atfen Bakanlığımıza 
tevdi buyurulan muameleli tahkikat evrakı incelenmiş ve bu husustaki tahkikat dosyasının adlî bir 
merci bulunan Yüksek 'Soruşturma Kurulunca tetkik edilmesi sonucu, 44 sayılı Kanunun geçici 7 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrası uyatrmoa 'ittihaz olunan 23.5.1962 gün ve 7 sayılı kararla Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 90 ncı maddesi hükmüne tevfikan, muktezasının takdir ve ifası için Millet Meclisi 
Başkanlığına tevdiine karar verildiği anlaşılmakla, aynı kanunun tetkik; edilerek, soruşturma açılması 



icabedip etmediği hususlarını takdir bafammdim adlî organların yapabileceği başkaca her hangi bir 
muamele bulunmadığı neticesine varılmış ve bu itibarla, yazılannız ilişiğinde alman taJhkikat dosyası 
ve ekleri iadeten taikdim kılınmıştır. 

Gereği takdirlerinle arz olunur, 
imza 

Sakır Kurutluoğln 
Adalet Bakanı 

Sanık: Samet Ağaoğlu, Ahmetoğlu Sitareden doğma 1325 doğumlu Ankara vilâyetinin Baklacı 
mahallesi nüfusunda kayıtlı olup halen Kayseri Bölge Ceza Evi 1 nci Kısmında Anayasayı ihlâl 
suçundan müebbet ağır hapse hükümlü olduğunu söyledi, 

Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu Başkanlığının 19 . 12 . 1963 tarihli ve 18 sayılı 
talimatı okundu müdafaası soruldu: 

— Müdafaamı yazılı olarak takdim edeceğim dedi, başka diyeceği olmadığını beyan etmekle ifa
desi imzasiyle tasdik ettirildi. 

27 . 12 . 1963 
Lem'i özatakan Kâtip 

C. Savcı Yrd. Jfcmzâ 

Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu Başkanlığının 19 . 12 . 1963 tarih ve 18 sayı ile 
Kayseri C. Savcılığına yazılan teskeresi ve ilişiklerini okudum : 

önce şu noktaları tesbit edeyim : 
1. Bahis konusu mesele münasebetiyle bana her hangi bir adlî makam tarafından şu güne ka

dar hiçbir soru tevcih edilmemiştir. Ortada Büyük Millet Meclisine sadece 44 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin 2 nci fükrasma göre intikal etmiş bir müfettiş raporundan başka her hangi yazılı bir 
vesika yoktur. 

2. Büyük Millet Meclisi bu konu hakkında soruşturma kararı vermeden önce İçtüzüğün 170 nci 
maddesine göre kurulacak 5 kişilik bir komisyonun dosya üzerinde tetkikler icra ederek soruşturma 
açılmasına lüzum bulunup bulunmadığını tesbit ettikten sonra neticeyi Büyük Meclise arz etmesi 
gerekir. Büyük Meclis muamelenin bu noktasında ilgili bakandan savunma talebeder ve mehil ve
rir. 

Muamele böyle cereyan etmeli iken gelen teskereden Soruşturma Komisyonu kurulduğunu, bu 
Komisyonun bir de Alt Komisyon teşkil ettiğini, benden savunmamı bu Alt Komisyonun istediğini 
görmekteyim. Meydanda ne Meclise arz edilmiş beş kişilik komisyon kararı var, ne de Meclisin ba
na mehil verdiğine ait karar. 

Bu maruzatımın tek sebebi usullere riayetin, vicdani kanaate varmak için vazgeçilmesi imkân
sız bir mecburiyet olduğuna işaret içindir. 

Eesas meseleye gelince: 
Gönderilen müfettiş raporunda aşağıdaki noksanlar göze çarpmaktadır. 
1. »Ben bakan olarak Maden Tetkik Arama Enstitüsüne mukavele yapılmadan kimlerin sahala

rında araştırmaya geçmelerini emir vermişim? 
2. Bu emirleri kimlere vermişim? 
3. Bu emirleri şifai olarak mı, yazılı olarak mı vermişim? 
4. Bu emirlere karşı salahiyetli memurlar beni ikaz etmişler midir? 

Sanık 
Samet Ağaoğlu 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 28) 
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Bu dört husus hakkında hiçbir bilgim olmadığı ve raporda da gösterilmemiş bulunduğuna göre 

ancak hafızamın yardımı ile işin içinden çıkmaklığım gerekiyor. İtiraf edeyim ki, değil benim, dün
yada hiçbir faninin hafızası, yıllarca ve çeşitli sabalarda ifa edilmiş hizmetlerin nevilerini, şekille
rini, mahiyetlerini, şahısların isimlerini, hâdiselerin tarihlerini tutacak kudrette yaratılmamıştır. 

O halde neyin üzerinde savunmam isteniyor, bu tamamen meçhul demektir. 
Müfettiş raporunun netice kısmına göre: 
1. Bana atfedilen T. C. K. nun 234/2 nci maddesinde yazılı suç 113 sayılı Af Kanununa gir

mektedir. 
2. Maden Tetkik Arama Enstitüsünün zararım ödemekle mükellef kimseler arasında da bulun

muyorum, 
Müfettişin vardığı şu iki netice karşısında benden savunmam istenmeden önce bu neticelerin ka

nunlar bakımından doğru olup olmadığını tetkik etmek, şayet doğru değilse yukarda işaret ettiğim 
noksanlardan malûmatlar kılındıktan sonra savunmam alınmak gerekmez mi? Şayet müfettişin var
dığı hükümler doğru ise dâvanın her bakımdan dışında kalıyorum demöktir, binaen savunmam da 
bahis konusu edilemez. 

Maruzatım bundan ibarettir. Derin saygılar. 31 . 12 . 1963 
Samet Ağaoğlu 

T. B. M. M. 3 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 3 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu 23 . 6 .1966 

Esas No: 3/13 
Karar No: 4 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantı Yüksek Başkanlığına 

T. B. M. Meclisi Birleşik toplantısının 19 . 1 .1966 tarih, 2 nci Birleşiminde 104 sayılı Kararla 
teşkil edilen Komisyonumuzca tetkik edilen 3/13 sayılı dosyada adları geçen eski Sanayi Vekili Sa
met Ağaoğlu ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü Direktörleri Hâmit N. Pamir, İhsan Topaloğlu ve 
Sadrettin Alpan haklarında (zamanlarında) gayrikanuni maden aramaları yaptırmaları sebebiyle 
müesseseye verdirilen zarar ve cezai sorumluluk yönünden Bakanlık müfettişliği tarafından yapı
lan tahkikat evrakı münderecatiyle varılan netice: 

Vekâlet Müfettişi Yükşen Bingün'ün tanzim ettiği rapora göre yukarıda adı geçen Genel Müdür
lerin kendi zamanlarında müesseseye verdirdikleri zarar miktarları tesbit ettirilerek haklarında taz
minat dâvası açılması gerektiği belirtilmiş olduğu cihetle evvelce teşkil edilen Soruşturma Komisyonu 
Başkanlığınca 26 . 11 . 1963 tarih ve 19 sayılı yazı ile durum Sanayi Bakanlığına bildirilmiş oldu
ğu görülmüştür. Adı geçen umum müdürler hakkında ef'allerine uyan Türk Ceza Kanununun 
230/2 maddesi 113 sayılı Af Kanunu şümulü içinde mütalâa edilebileceğinden eski İşletmeler Vekili 
Samet Ağaoğlu'na isnadı kabil bir suç olmadığı kanaatine varılmakla hakkında tâyini muameleye ma
hal olmadığına 6 . 5 . 1966 tarihinde karar verilerek, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

T. B. M. M. 3 No: lu Soruşturma Hazırlık Sözcü Kâtip 
Komisyonu Başkanı Afyon K. Milletvekili İçel Milletvekili 
Çanakkale Senatörü Mustafa Akalın Celâl Kılıç 

Ziya Termen İmzada bulunamadı 
Gaziantep Senatörü . Eskişehir Milletvekili 

Zeki İslâm Şevket Asbuzoğlu 
İmzada bulunamadı 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 28) 





Dönem : 2 ftA 
Toplantı : ı T. B. M. M. S. Sayısı : £%J 

İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı hakkındaki dosyanın 44 sayılı 
Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 numaralı bendi gereğince gön
derildiğine dair Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve 

Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (3 /12) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 6 . 1962 

Özlük ve Yazı İşleri 
Say t: 6/2 - 2622 Konu : Eski İktisat ve Ticaret Bakanı ve diğer 

ilgililer hakkındaki tahkikat dosyasının sunul
duğuna dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 5 .1962 tarihli ve 2289 -10557 sayılı tezkerenize; 
Yüksek Soruşturma Kurulunca, 44 sayılı Kanunun 7 nci maddesine tevfikan gereği yapılmak üze

re, makamınıza sunulmuş olan İktisat ve Ticaret Bakanlığı hakkındaki dosya muhteviyatının adlî 
mercilerce tetkikinden sonra soruşturma açılması gerektiği takdirde sevk olunmasına dair teskereniz 
üzerine Adalet Bakanlığından alman 16 . 6 .1962 tarihli ve 14082 sayılı tezkerenin suretiyle ekleri
nin bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara; 16 .6 .1962 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : özü : Eski Ticaret Bakanı ve diğer ilgililer 

Genel : 14082 hakkındaki tahkikat dosyasının iadeten sunul-
Özel : duğuna dair. 

Başbakanlığa 

İlgi : Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü ifadesiyle alman 5 .6 .1962 gün ve 6/2 - 2265 sa
yılı yazılarına. 

Maslup Başbakan ve zamanın İktisat ve Ticaret Bakanı ile suç ortağı memurlar hakkında Sanayi 
Bakanlığı Müfettişliğince yapılan tahkikata aidolup, Yüksek Soruşturma Kurulunca Millet Meclisi 
Başkanlığına tevdiine karar verilen dosyanın, adlî mercilerce tetkik edildikten sonra, soruşturma 
açılması gerektiği takdirde Meclise sevk edilmesi lüzumuna dair, Millet Meclisi Başkanlığının 
30. 5.1962 gün ve 2289/10557 sayılı yazılarına atfen Bakanlığımıza tevdi buyurulan muameleli tah
kikat evrakı incelenmiş ve bu husustaki tahkikat dosyasının; adlî bir merci bulunan Yüksek Soruş
turma Kurulunca tetkik edilmesi sonucu, 44 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 ncü fıkrası 
uyarınca, ittihaz olunan 24. 5.1962 gün ve 8 sayılı Kararla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
90 nci maddesi hükmüne tevfikan, muktazasmm takdir ve ifası için Millet Meclisi Başkanlığına tev-
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düne karar verildiği anlaşılmakla, aynı konunun tetkik edilerek, soruşturma açılması icabedip et
mediği hususlarını takdir bakımından adlî mercilerin yapabileceği başkaca her hangi bir muamele 
bulunmadığı neticesine varılmış ve bu itibarla, yazılarımız ilişiğinde alman tahkikat dosyası ve ek
leri iadeten takdim kılınmıştır. 

Gereği takdirlerine arz olunur. 
Bahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

T. B. M. M. 3 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 3 No. lu 23.6. 1966 
Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu 
Esas No. : 3/12 

Karar No. : 4 
T. B. M. M. Birleşik Toplantı Yüksek Başkanlığına 

T. B. M. Meclisi Birleşik toplantısının 19 . 1. 1906 tarihli 2 nci Birleşiminde 104 sayılı karar
la teşkil edilen Komisyonumuza tevdi edilen eski İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ve ona ta-
baan bâzı memurlar hakkındaki dosyalar Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığının 24 . 5 . 1962 
tarih ve 257/316 - 8 sayılı karar ile, 44 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 ncü bendi gereğince 
Millet Meclisi Başkanlığına tevdiine karar verilmekle Başbakanlığın 23 . 6 . 1962 tarih ve 
6/2 - 2622 sayılı yazıları ile Millet Meclisine tevdi edilen dosya tetkik edildi: 

Dosyada mevcut müfettiş Cüneyt Cansever ve Yaşar Tüzün'ün 15 sayfalık 30 . 4 . 1962 tarih 
ve 712/250 - 291/253 sayılı müşterek yazılarında da belirtildiği üzere, 43/21 sayılı linyit madeni 
arama ruhsatının iptal edilmemesi olayında, bir kanunsuzluk olmadığı, yapılan ihbar ve şikâyetle
rin defaatle tahkik ve tetkik ettirilmesi neticesi bu yola gidildiği ve binaenaleyh eski İktisat ve Tica
ret Bakanı Samet Ağaoğlu ve suç ortağı memurlar hakkında tahkikat açılmasına mahal olmadığına 
5 . 5 . 1966 tarihinde mevcudun ittifakiyle karar verildi. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
T. B. M. M. 3 No. lu 

Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Çanakkale Senatörü Afyon K. Milletvekili içel Milletvekili Gaziantep Senatörü 

Z. Termen M. Akalın C. Kılıç Z. İslâm 
imzada bulunamadı 

Eskişehir Milletvekili 
§. Asbuzoğlu 

imzada bulunamadı 

I ^ » 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 29) 



Dönem : 2 
Toplantı : ı T. B. M. M". S. Sayısı : 

Sanayi eski Bakanı Samet Ağaoğlu hakkındaki şikâyet dilekçesinin 
Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince gönderildiğine dair Başba
kanlık tezkeresi ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (3 /10) 

7 . 5 . 1962. 

Konu : Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'nun 
Bakanlık görevi ile ilgili suçundan dolayı tahkikat 
açılması hakkındaki ihbar dilekçesinin gönderil
diğine dair. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 25 . 4 . 1962 tarihli ve 6/2-1743 sayılı tezkeremize; 
Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkmda görevini kötüye kullandığından dolayı tahkikat 

açılmasına dair ihbar ve şikâyeti ihtiva eden ve adı geçenin düşük bakanlardan bulunmaması se
bebiyle ihbarın tahkiki Yüksek Soruşturma Kurulunun görevi dışında kaldığından gereğinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince takdir olunması hakkındaki mezkûr Başkanlığının 16 . 4 . 1962 
tarih ve 163 - 168 sayılı yazısiyle alman Hüseyin Özinanç imzalı dilekçenin gönderildiğine dair 
Adalet Baaknlığmdan alman 27 . 4 . 1962 tarihli ve 9819 sayılı tezkerenin suretiyle eki 4 . 9 , 1962 
tarihli dilekçe bağlı olarak sunulmuştur. 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesine tevfikan gereğinin takdir ^e ifa 
buyrulmasını arz ederim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

Ankara : 27 Nisan 1962 

Özü : İsparta Halıcılar Kooperatifi eski Müdürü 
Hüseyin Özinanç'm ihbarına dair. 

Başbakanlığa 

İlgi : 6 Kasım 1961 tarih ve 35445 sayılı yazımıza ektir. 
Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında ihbar ve şikâyeti ihtiva eden ve adı geçenin dü

şük bakanlardan bulunmadığı cihetle, ihbarın tahkiki Yüksek Soruşturma Kurulunun görevi 
dışında kaldığından, gereği Türkiye Büyük Millet Meclisince takdir olunmak üzere mezkûr Kurul 
Başkanlığının 16 . 4 . 1962 tarih ve 163 - 168 sayılı yazısı ile alman Hüseyin Özinanç imzalı 9.4.1962 
günlü dilekçe birlikte sunulmuştur. 

Öncesi ile birleştirilerek gereğinin takdir buvurulmasma delâletleri arz olunur. 
Sahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

T. C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-1894 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Özel : 9819 



— 2 — 
T. C. 

Başbakanlık 9 . 7 . 1962 
Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-2850 

Konu : Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkındaki ihbar dilekçesinin gönderildiğine dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 6 . 1962 tarihli ve 2143 - 9695 sayılı yazınıza; 
Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında ihbar ve şikâyeti kapsıyan İsparta Halıcılar Koo

peratifi sabık müdürü ve İzmir Gazi Bulvarı numara 55 de mukim Hüseyin Özinanç imzalı dilekçe 
muhteviyatının hakikate uygunluk derecesinin adlî mercilerce tetkik olunarak soruşturma açıl
ması gerektiği takdirde sevk olunmasına dair tezkereniz üzerine Adalet Bakanlığından alman 
4 . 7 . 1962 tarihli ve 15443 sayılı tezkerenin sureti ile eki 9 . 4 . 1962 tarihli dilekçenin bağlı olarak 
sunulduğunu arz ederim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara : 4 Temmuz 1962 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 15443 - Özü : Eski Bakan Samet Ağaoğlu Hk. 

Başbakanlığa 

İlgi : 6.. 6 . 1962 tarih ve Özlük ve Yazı İşleri 6/2-2283 sayılı yazılarına. 
Eski bakanlardan Samet Ağaoğlu hakkında, şikâyeti kapsıyan İsparta Halıcılar Kooperatifi 

sabık Müdürü Hüseyin Özinanç imzalı dilekçenin adlî mercilerce tetkik edildikten sonra, soruştur
ma açılması gşerektiği takdirde Meclise sevk edilmesi lüzumuna dair Millet Meclisi Başkanlığının 
1 . 6 . 1962 tarih ve 2143 - 9695 sayılı yazılarına atfen Bakanlığımıza tevdi buyurulan evrak ince
lenmiş ve bu husustaki dilekçenin adlî bir merci bulunan Yüksek Soruşturma Kurulunca tetkik 
edilmesi sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesi hükmüne tevfikan, muk-
tazasmın takdir ve ifası için Millet Meclisi Başkanlığına tevdi edildiği anlaşımakla, aynı kanun tet
kik edilerek, soruşturma açılması icabedip etmediği hususlarını takdir bakımından adlî organların 
yapabileceği başkaca her hangi bir muamele bulunmadığı neticesine varılmış ve bu itibarla yazıla
rınız ilişiğinde alman Hüseyin Özinanç imzalı 9 . 4 . 1962 günlü dilekçe iadeten sunulmuştur. 

Gereği takdirlerinize arz olunur. 
Abdülhak Kemal Yörük 

Adalet Bakanı 

16 .10. 1962 
T. B. M. M. Soruşturma Kurulu Başkanlığına 

«Kayseri O. Savcılığı eliyle» 
5 . 10 . 1962 tarih ve 7 sayılı yazınıza K. 
Yukarıda tarih ve sayısı yazılı tezkerenizi ve onabağlı İsparta Halıcılar Koop. sabık Müdürü Hü

seyin Özmaç imzalı 9 . 4 . 1962 tarihli şikâyet dilekçesini okudum. 
önce şu hususları arz ve tesbit etmek isterim: 

T. B. M. M. (S.^Sayısı : 30) 
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1. Tezkerelerinde «ekli dilekçede yazılı hususlardan dolayı müdafaamın» alınması istenmektedir. 

Bu bir dilekçe olduğuna, münderecatmın doğruluğu ve kanunlara nazaran malî veya cezai mesuli
yeti müstelzim bir kül teşkil edip etmediği henüz belli bulunmadığına, esasen bana sadece müşteki
nin istidası gönderilmiş bulunmasına göre «müdafaa» mm bahis konusu edilmemesi gerekir ve olsa ol
sa bu şikâyet karşısında ne diyeceğim sorulabilirdi. 

2. Bana yalnız müştekinin istidası gönderilmektedir. Hâdisenin ne şekilde cereyan ettiğini, üzerin
den yıllar geçtikten sonra sadece bu istidayı okuyarak hatırlamamın mümkün olamıyacağım elbette 
takdir buyururursunuz. Her hangi bir hâdiseye taallûk eden soruşturmalar adlî makamlar tarafın
dan yapılarak Bakanın durumunun tâyinine sıra geldiği zaman dosyanın T. B. M. M. ne gönderil
mesi Meclis Dahilî Nizamnamesi hükümleri icabı iken şimdi adlî makamın hazırlık tahkikatı yapma
mış bulunduğu bu meselede Yüksek Heyetinizi gereği gibi tenvir edebilmem çok güçtür. Ortada ne 
azil emri, ne müfettiş raporu, ne Koop, İdare Heyetinin çektiği telgraflar, ne Koop. Umumi Heyetinin 
kararı hülâsa -hiçbir vesika görülmemektedir. Halbuki muamelenin ceryan tarzının umumi hatların
dan haberdar edilmekliğim iktiza ederdi. 

Bununla beraber istidadan çıkardığım neticeler vardır : 
A) Anlaşılıyor ki, eski İsparta Mebusu Kemal Demiralay'ın şikâyeti üzerine ben her halde ilgili 

dairenin hiç değilse malûmatı tahtında bu. zata işten el çektirmiş ve on gün gibi kısa bir zaman son
ra da meselenin tahkiki için mahalline müfettiş göndermiş bulunuyorum. 

O halde işten el çektirmenin teftişe tabi hususlarda tatbik edilen geçici bir tedbirden ibaret olma
sı gerektir. 

B) İşten el çektirmenin hangi sebebe dayandığını hatırlamıyorum. Ancak resmî bir muamele ol
duğuna göre Bakanlıktaki dosyasında yazılı olması icabeder. Çok muhtemeldir İd, malî bâzı hususlar 
ortaya sürülmüş olsun. 

C) Müştekiye hangi tarihte işten el çektirdiğim istidada yazılı değil. Umumi Heyetin toplanarak 
işten el çektirme tasarrufuma itiraz ile Devlet Şûrasında dâva açılmasına karar verdiği 22 . 2 . 1958 
tarihinde ise ben Sanayi Bakanı değildim. Binaenaleyh muamelenin mütakip safhası ile benim her han
gi ilgim bulunamaz. Çok muhtemeldir ki, Bakanlıktan ayrıldığım tarihte müfettiş henüz raporunu ver
memiş bulunuyordu. 

D) İşten el çektirilen bir memurun hakkını aramak için Devlet Şûrasına başvurması tabiî ve ka
nuni bir yol olduğuna ve zaten bu yola da gidilmiş bulunduğuna göre elde Yüksek Meclisi ilgilendi
ren bir cihet ydk demektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Eski Sanayi Bakam 
Samet Ağaoğlu 

Kayseri Bölge Ceza Evi. 

T.B.M.M. 3 No.lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

TBMM. 3 No.lu Soruşturma , 23 . 6 . 1966 
Hazırlık Komisyonu 

Esas No : 3/10 
Karar No : 4 

T.B.M. Meclisi Birleşik Toplantı Yüksek Başkanlığına 

T.B.M. Meclisi Birleşik Toplanıtısıınm 19.1.1966 tarihli 2 nci Bitrleşiminde 104 sayılı Kararı ile gö
revlendirilen Komisyonumuz eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'na ait 3/10 sayılı dosyayı incelemiş 

-ve bu dosya ile ilgili gerekli ssoruşturmayı yapmış ve aşağıdaki sonuca varmıştır» : 
İddia : İsparta Halıcılar Küçük Sanat Kooperatifi eski Müdürü Hüseyin özman'ç Yüksek So

ruşturma Kurulu (Başkanlığına verdiği 9.41962 tarihli dilekçede İsparta Halıcılar Küçük Sanat Koo-

T.-B. M. M. (S. Sayısı : 30) 
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peratifi Müdürü iken Saımet Ağaoğlu imzalı 28.12.1957 tarihli İsparta Valiliğine hitaben yazılı bir 
telgrafla görülen lüzum üzerine işine son verildiğini, bu muamelenin eski İsparta Milletvekili Kemal 
Demiralay'ın kardeşi Süreyya, Denıiralay'm Beleliye Reisi ve kendisinin' belediye encümeni âzası 
bulunduğu sırada Süreyya Dem'ir&lay'ın Belediye Reisliğinden atılması için oy kullanmasındarj muğ
ber olan Kemal Dem'iralay'm eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'na yaptığı tazyik neticesinde yer
siz ve haksız olarak yapıldığını. Kooperatif İdare Heyetinin itirazı üzerine durumu tahkika gelen 
Müfettiş ISaibri Karagülle'nin lehinde rapor verdisini ve 22 Şubat 1958 te toplaman Kooperatif Ge
nel Kurulunun kendisini tekrar Başkanlığa tâyin ettiğini fakat Sanayi Vekâletince Ibu Genel Kurul 
toplantısının kanuna uygun olmadığından bahsile iptal olunduğunu ve kendisinin Damştaya da 
'başvurduğunu ifade ederek görevini kötüye kullanan eski Sajnayi Bakanı 'Samet Ağaoğlu hakkında 
soruşturma açılmasını istemiştir. 

Savunma - Kayseri Savcılığı delaletiyle Kayseri Geza Evinden gönderilen 16.101962 tarihli sa
vunma'dilekçesinde eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu, muamelenin normal ve kanuni bir mecrada 
cereyan 'etmiş olması icabettiğini, Danıştayda dâva açılmış olmasına göre Yüksek Meclisi ilgilendiren 
bir cihet bulunmadığını 'beyan etmektedir. 

inceleme : 
1. 27.12.1957 tarihli 've Sanayi Vekili S'aımet Ağaoğlu imzalı telgraifla (görülen lüzum üzerine) 

İsparta Halıcılar Kooperatifi Müdürü Hüseyin özlmanç'a işten el çektirildiği İsparta Valiliğine bil
dirilmiştir. 

2. 28.12.1957 tarihli mucipna'me İle İsparta milletvekillerinden Kemal Demiralay ve iki arka
daşı tarafından İsparta Halıcılık Küçük Sanat Kooperatifinde geniş ölçüde suiistimal yapıldığının ve 
ıbu yolsuz hareketin âmilinin Kooperatif Müdürü bulunduğunun 'bildirilmesi üzerine Müdür Hüseyin 
özmanç'ın K/513 sayılı Kararla vekâlete tanınan vetkiye dayanılarak görevine son verildiği, duru
mun tahkiki için Ticaret Vekâletine keyfiyet yazılarak mEİhalline bir müfettiş gönderilmesi istenilmiş 
ise de "Ticaret Vekâletince uzun'bir müddet müfettiş gönderilmesine imkân hâsıl olamıyacağı anlaşıldı
ğından, ortakların haklarının korunması ve kooperatif bünyesinin «sarsıntılardan vikayesi için koo
peratif muamelelerinin Sanayi Vekâletince bir müfettiş marifetiyle teftiş ettirilmesi tasvibe arz olun
muş ve 30.12.1957 tarihinde eski 'Sanayi Bakam Samet Ağaoğlu tarafından bu mucipnıame muvafık 
görülerek, mahalline bir müfettiş gönderilmesine karar verilmiştir. 

3. Müfettişin düzenlediği 2.1.1958 tarihli raporda Kooperatif Müdürü Hüseyin Özinanç'ın ge
rek amcası olan Hamdi Gülsever'le gerekse murakıplardan birinin oğlu olan Fikret Kaya ile yapılan 
ticari muaımelelerde ortakların menfaatlerini koruyacak şekilde hareket etmemiş ve kooperatifin iş
tigal mevzuunu teşkil, eden maddelerin ticareti ile meşgul bir şirkete ortak olmuş bulunduğu, iplik 
mubayaası işinin vaktinde yapılmaması yüzünden ikinci elden mıibayaa yalpıîmafc zarureti hâsıl ol
duğu ve bu yüzden' fazla para ödemek mecburiyetinde kalındığı beyan edilerek Kooperatif İdaresi
nin muktedir bir zata tevdi edilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

4. Her ne kadar Kooperatif Genel Kurulu Müdürün vazifesine avdetine karar vermiş fee de bu 
toplantının Ticaret Kanunu hükümlerine uygun, olarak yapılmaması sebebiyle Ticaret Vekâletince 
hükümsüz sayılmış ve yeniden 3.10.1958 tarihinde yapılan Gen'el Kurul toplantısında: Müdürün tekrar 
vazifesine dönmesine dâir bir karar verilmemiştir, 

5. K/513 sarvılı Koordinasvon Hevefi Kararının 7 nci maddesinin üçüncü satırında (Görülen 
lüzum üzerine İktisat Vekâleti Müdürü" ve murahhas azanın vazifesine nihayet vererek yeni 'bir mü
dürün veya ıbir murahhas azanın inhasını İdare Meclisine tebliğ, edebilir) (denildiğinden ve kooperati
fin esas mukavelenamesinin1 44 ncü maddesinin 4 ncü bendinde ('Görülen lüzum üzerime İktisat Ve
kâleti Müdürü veya murahhas azasının vazifesine nihavet vererek yeni bir 'müdür veya muraihhas 
âza* imhasını tebliğ edebilir) kaydı bulunduğundan Müdiürün vazifesine son verme yetkigi gerek ka
rarname ve gerekse1 esas- mukavelename ile İktisat Vekâletine tanınmış 'bulunmaktadır. 

6. Şikâyetçi eski Kooperatif Müdürü Hüsevin ö-zinane'm Danıştayda- açtığı Dâva Daireleri Ge
nel Kurulunun 59/732 esas sayısında kayıtlı idari dâva 960/74 sayılı Kararla reddedilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 30) 
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Sonuç : Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu'nun, şikâyetçi Hüseyin özinanç hakkında uyguladığı 

mnamelenin, kanun ve usule uygun olduğu ve görevini kötüye 'kullandığına dair bir delil ve emare 
bulunmadığı ve adı geçen eski Bakan Samet Ağaoğlu'nun bu işlemden dolayı hakkında Meclis so
ruşturması yapılmasına mahal olmadığına 5.5.1966 tarihinde karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

T.B.M.M. 3 No.lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Çanakkale Senatörü 
Ziya Termen 

Sözcü 
Afyon Milletvekili 
Mustafa Akalın 

Kâtip 
içel Milletvekili 

Celâl Kılıç 
imzada bulunamadı 

Gaziantep Senatörü 
Zeki İslâm 

Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asfouzoğlu 

imzada (bulunamadı 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 30) 





Dönem : 2 0 1 
Toplantı : ı T. B. M, M. S. Sayısı : ü I 

Eski ve düşük bakanlardan Halûk Şaman hakkındaki Soruşturma 
evrakının 44 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 numaralı ben
di gereğince gönderildiğine dair Yüksek Soruşturma Kurulu Başkan

lığı tezkeresi ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu ( 3 / 9 ) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 7 . 1962 

özlük ve Yazı îşleri 
6/2 - 2872 Konu : Düşük Bakanlardan 

Halûk Şaman'a ait evrakın 
sunulduğuna dair. 

1 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 5 . 1962 tarihli ve 2067 - 9466 sayılı tezkerenize. 
Yüksek Soruşturma Kurulunca, 44 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca gereği ya

pılmak üzere, makamınıza sunulmuş bulunan düşük Bakanlardan Halûk Şaman'a ait dosya muh
teviyatının adlî mercilerce tetkikinden sonra soruşturma açılması gerektiği takdirde sevk olun
masına dair tezkereniz üzerine Adalet Bakanlığından alınn 4 . 7 . 1962 tarihli ve 15442 sa
yılı tezkerenin suretiyle eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

îsmet înönü 
(Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı Ankara : 4 . 7 . 1962 

C. /. G. Müdürlüğü 
Sayı : özü : Eski Bakan Halûk 

Genel : 15442 * Şaman ve Sait Aytun hak
kındaki tahkikat dosyası
nın iadeten sunulduğuna 
dair. 

Başbakanlığa 

İlgi : 6 . 6 . 1962 tarih ve özlük ve Yazı îşleri 6/2 - 2287 sayılı yazılarına : 
Eski Bakanlardan Halûk Şaman ve Posta İdaresi eski Reisi Said Aytun haklarında olup, 

Yüksek Soruşturma Kurulunca Millet Meclisi Başkanlığına tevdiine karar verilen tahkikat 
dosyasının, adlî mercilerce tetkik edildikten sonra, soruşturma açılması gerektiği takdirde 
Meclise sevk edilmesi lüzumuna dair, Millet Meclisi Başkanlığımın 30 . 5 . 1962 tarih ve 
2067 - 9466 sayılı yazılarına atfen Bakanlığımıza tevdi buyurulan muameleli tahkikat evrakı 
incelenmiş ve bu husustaki tahkikat dosyasının, adlî bir merci bulunan Yüksek Soruşturma Ku
rulunca tetkik edilmesi sonucu, 44 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 ncü fıkrası 
uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ncı maddesi hükmüne tevfikan, muktüzasınm 



2 
takdir ve ifası için Millet Meclisi Başkanlığına tevdi edildiği anlaşılmakla aynı kanunun 
tetkik edilerek, soruşturma açılması icabedip etmediği hususlarını takdir bakımından adlî or
ganların yapabileceği başkaca her hangi bir muamele bulunmadığı neticesine varılmış ve bu 
itibarla, yazılarınız ilişiğinde alman tahkikat dosyası ve ekleri iadeten takdim kılınmıştır. 

Gereği takdirlerinize arz olunur. 
Adalet Bakanı 

Abdülhdk Kemal Yörük 

T. G. 
Kayseri 15 . 10 . 1962 

Bölge Ceza Evi Müdürlüğü 
Sayı : 3359 

C. Savcılığına 
Kayseri 

7939 sayılı yazınızla gelen T. B. M. M. Soruşturma Komisyonu Başkanlığının 5 . 10 . 1962 
tarih ve S : 6 sayılı yazı Ceza Evimiz hükümlülerinden Halûk Şaman ve yine 7940 sayılı yazı
nızla gelen aynı komisyonun S : 7 sayılı yazısı Samet Ağaoğlu'na' tebliğ edilerek alınan müda
faaları ilişik olarak sunulmuştur. 

Mahalline gönderilmesine delâletlerini arz ederim. 
Tiı . -, d • * A- «ı > -ı -e AU Kemal Bayrakçı 
Eki : 1. Samet Agaoglunun müdafaası M>. ., M . . j . . 

C. Savcı Yardımcısı 
2. Halûk Şaman'm müdafaası 
(1 sayfa) 

7939 - 3940 
Ankara T. B. M. M. Soruşturma Komisyonu Başkanlığına sunulur. 

17 . 10 . 1962 
C. Savcı Y. 

İmza 

Kayseri, 15 . 10 . 1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu Başkanlığına 

5 . 10 . 1962 tarih ve 6 sayılı yazınıza ekli olarak gönderilen ve tarafıma bugün tebliğ olu
nan ihbar hakkındaki müdafaamı aşağıda arz ediyorum : 

Ne Sait Aytun adındaki zattan, ne de PTT nin her hangi diğer bir mensubundan bedelsiz 
olarak pul almış değilim. İhbar mücerret bir isnattan ibarettir. 

Kaldı ki, ihbar mevzuunda bana atıf ve izafe, edilebilecek bir suç 'bulunmadığı gibi mevzuun 
Çalışma Bakanlığı görevimle hiçbir alâkası olmadığı aşikârdır. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 
Sabık Çalışma Bakanı 

Halûk Şaman 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 31) 
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T. B M .M. 3 No. lu 23 . 6 . 1966 
Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu 
Esas No. : 3/9 
Karar No. 4 

T. B. M. M. Birleşik Toplantı Yüksek Başkanlığına 

T. B. M. M. Birleşik Oturumunun 19 . 2 . 1966 tarih ve 2 nci Birleşim ve 104 sayık kararu ile 
kurulan Komisyonumuz eski Bakanlardan Halûk Şaman'a ait 3/9 sayılı dosyayı incelemiş ve dos
ya ile ilgili gerekli soruşturmayı yapmış ve aşağıdaki sonuca varmıştır : 

İddia : Ankara PTT Memurlarından Ali Çakmak Yüksek Soruşturma Komisyonu Başkanlı
ğına yazdığı bir dilekçe ile Posta Dairesi Reisi Sait Aytuğ tarafından Bursa Mebusu Halûk Şa
man'a bu günkü değeri «500» bin liranın üstünde olan pullardan nominal kıymetleriyle ve aynı 
mucip ile kendi şahsına da bu nevi pullardan almış olduğunu ve bu yolda yaptığı ilk şikâyetin 
PTT Umum Müdürlüğü Genel Kâtipliği müze dosyaları içerisinde 10 . 12 . 1958 tarih ve Posta 
idaresi Ş. 4. K. 17 No. 585 D 876 A sayılı olduğundan bahsile müşteki PTT Memuru Ali Çak
mak, Sait Aytun ve Halûk Şaman haklarında soruşturma açılmasını istemiştir. 

Savunma : Maznun eski Çalışma Bakanı1 Halûk Şaman : 
Kayseri Savcılığı delaletiyle Komisyonumuza gönderdiği 15 . 10 . 1962 tarihli savunma di

lekçesinde : Ne Sait Aytuğ ve ne de şikâyetçi PTT memurundan bedelsiz olarak pul almadı
ğını ve hakkındaki ihbarı mücerret bir isnattan ibaret olduğunu beyan etmektedir. 

İnceleme : Ankara Cumhuriyet Savcılığının 18 . 4 . 1962 tarihli ve 62/116-51 No. lı yazısından 
anlaşıldığına göre müşteki PTT memuru Ali Çakmak gösterilen adreste ' bulunmadığı bildiril
miştir. 

Aynı zamanda bu hususta Ankara Doğanbey Emniyet Amirliği marifetiyle yaptırılan aratma 
sonunda PTT idaresinde bu isimde bir memurun1 bulunmadığı anlaşıldığı Doğanbey Emniyet 
Amirliği 9 . 4 . 1962 tarih ve 6116 numaralı cevabi yazısında anlaşılmış bulunmaktadır. Ke'za 
PTT Genel Müdürlüğünün 25 . 4 . 1962 tarih ve1 451 D. M. K. 4/410 sayılı yazılarında ifade edil
diğine göre Sait Aytun'a verilmiş olan pulların bedeli olan 13,15 kuruşun 18 . 2 . 1958 tarihita.de 
tahsil edilerek posta getrlerine alacak kaydedildiği keza Halûk Şaman'a verildiği iddia edilen 
pulların bedeli olanı 107,11 kuruşun 17. 4 .1958 tarihinde temsil masrafları hesabından karşılan
dığı beyan edilmektedir. 

Sonuç : Yukarda arz ve izah edilen sebeplerden! dolayı müşteki PTT Memuru Ali Çakmak ta
rafından iddia ve isnadolan pul yolsuzluğu ve1 görevi kötüye kulanma fiillerine dair bir delil 
ve emarenin mevcudol'madığı anlaşılmış olduğundan eski Çalışma Bakanı Halûk Şaman hakkında 
tâyini muameleye mahal olmadığına 6 . 5 .1966 tarihinde karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

T. B. M. M. 3 No. lu Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Çanakkale Senatörü Afyon K. Milletvekili İçel Milletvekili 

Z. Termen M. Akalın C. Kılıç 
İmzada bulunamadı. 

Gaziantep Senatörü Eskişehir Milletvekili 
Z. İslâm Ş. Asbuzoğlu 

İmzada bulunamadı. 

1 I ^ — • • 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 31) 
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Dönem : 2 0 0 
Toplantı : ı T. B. M. M. S. Sayısı : O Z 

Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yardımcı hakkındaki ihbar dilek
çesinin 44 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 numaralı bendi 
gereğince gönderildiğine dair Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığı 

tezkeresi ve Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (3 /11) 

T. C. 
Başbakanlık 2S . 6 . 1962 

özlük ve Tazı îşleri : 6/2 - 2627 
Konu : Refah Ayber ve Ortakları Kom. 

Şirketinin ihbarı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 2• . 6 . 1962 tarihli ve 2157 - 9762 sayılı' tezkerenize. 
Yüksek Soruşturma Kurulunca, 44 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi1 gereğinıce işlem yapıl

mak üzere, makamınıza sunulmuş bulunan sabık ve sakıt Bakanlardan Celâl Yardımcı hakkın
daki Refah Ayber ve Ortakları Komandit Şirketi1 antetli ve 19 . 4 . 1962 tarihli ihbar dilekçesi 
muhteviyatının hakikate uygunluk derecesinin adlî mercilerce tetkikinden sonra soruşturma açıl
ması gerektiği takdirde sevk ohımmaJsma dair tezkereniz üzerine Adalet Bakanlığından alınan 
16 . 6 . 1962 tarihli ve 14095 sayılı tezkerenin suretiyle eklerinin bağlı olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

T. C. 16 Haziran 1962 
Adalet Bakanlığı A .. _ . , . , . . 

n * „ «..-,..-, Ozu : Refah Ayber ve ortak 
Ceza iş. Gn. Muaurlugu . __ _. , . . . . 

„ 7 *,nn~ l a r ı Kom. Şrt. nm ihbarı Genel : 14095 . . . _ * hakkında. 
Başbakanlığa 

İlgi : özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü ifadesiyle alman 7 . 6 . 1962 gün ve 6/2 - 2305 sa
yılı yazılarına. 

Refah Ayber ve ortakları Komandit Şirketi tarafından Yüksek Soruşturma Kuruluna hita
ben verilen ve mahiyeti itibariyle; Millî Eğitim Bakanlığınca okullar ihtiyacı için sipariş olunan 
40 takım fizik aleti ile 70 mikroskobun mubayaasında bâzı yolsuzluklar yapıldığından bahsile, za
manın Millî Eğitim Bakanı Celâl Yardımcı ve diğer ilgililer hakkında tahkikat yapılması dileğini 
ihtiva eden 19 . 4 . 1962 günlü ihbar dilekçesi mezkûr kurulca incelenmiş ve muktazasmm tak
dir ve ifam Millet Meclisinin yetkileri içinde görülmekle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
90 ncı maddesi uyarınca gerekli işlem yapılmak üzere dilekçenin, Millet Meclisi Başkandığma 
tevdiine 4 . 5 . 1962 gim ve 5 »ayı ile karar verilmiş bulunmaktadır. 

Bu durumda, adlî bir merci bulunan Yüksek Soruşturma Kurulunun vâki tetkikatı sonucu 
44 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmüne tevfikan, ittihaz eylediği karar 
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la Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu metzkûr ihbara ait dilekçenin, hakikate uygunluk derece
sini araştırmak ve soruşturma açılması gerekip gerekmediği hususlarını takdir 'bakımından, adlî 
mercilerce başkaca yapılaibilecek <bir muamele bulunmadığı düşünülmüş ve bu itibarla, yazılarınız 
ilişiğinde alman dilekçe ve ekleri iadeten takdim kılınmıştır. 

Gereğinin takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 
'Salhir Kuru'tlııoğlu 

Adalet Bakanı 

T. C. 
Kayseri 

Bölge Ceza Evi 3Iüdürlüğü 
Sayı : 45 

Cumhuriyet Savcılığına 
Kayseri 

8 . 10 . 1962 tarih ve 7938 sayılı yazı karşılığıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Kurulu Başkanlığının 5 . 10 . 1962 tarih, 5 sayılı 

yazısında savunmasının alınarak gönderilmesi talebedilen ceza evimiz hükümlülerinden ve sabık 
bakanlardan Celâl Yardımcının 7 . 1 . 1963 tarihli 3 sayfadan ibaret savunması diğer ekleriyle 
beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Kuruluna gönderilmek üzere ekli olarak sunul
muştur. Saygiyle arz olunur. 7 . 1 . 1963 

Mehmet Ali Keskinyürek 
Bölge Ceza Evi Müdürü 

EM : On 7938 
Ankara T. B. M. M. Soruşturma Komisyonu Başkanlığına 

8 . 1 . 1963 
C. 'Savcı Yard. 
îmza okunamadı 

7 . 1 .1963 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu Başkanlığına 

5 . 10 . 1962 tarih, 5 sayılı yazınıza ve eklerine cevaptır: 
1. Leybold Firmasının iddiası iftiradan öteye geçemiyen, emsali gibi âdi bir ihbardan ibarettir. 
2. 1954 senesinde Phywe Firmasından alındığını iddia ettiği fizik aletleri hakkında şu anda 

hâtıra kabilinden bile olsa hiçbir malûmata sahip değilim.. Hele firmalar hakkında hiçbir fikir 
ve aşinalığım olamaz... Başımı bile çevirip bakmaya tenezzül etmedim.. Vekile arz edilen gün
lük yüzlerce mucip arasında «Phywe» den fizik âletleri alınması hakkında bir muamele evrakını 
imza etmiş olabilirim.. Dairesinin lüzum gösterip tekemmül ettirdiği bir muameleyi; hususiyle 
birkaç takım fizik âletinin alınması işini tasvibetmekten tabiî bir şey yoktur.. Bu itibarla Leybold 
Firmasının bu âdi ihbarına karşı müdafaadan müstağniyim. 

3. Belli ki, bezirgan «Leybold» un derdi bambaşkadır.. Asıl ihbarının sebebi; 1961 senesinde 
İhtilâl Hükümetine teklif ettiği fizik âletlerinin kendisinden değil de yine «Phywe» Firmasından 
satınalınmasmdan duyduğu iğbirardır.. Çekemediği bu alış verişe karşı, şuraya buraya itiraz et
miş; şikâyet ve itirazları varit görülmemiş.. Bezirgan; İhtilâl Maarif Vekâletinin de '«Phyvre» 
Firmasını tercih etmesine şahidolunca, başkaca elinden bir şey gelmediğini de görünce; mensubol-
duğum D. P. iktidarının ve Maarif Vekili olarak şahsımın içinde bulunduğu ve mahiyeti artık 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 32) 
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dünyaca iyiden iyiye 'bilinen ahvalden istifadeye kalkışmayı ihmal etmemiş ve «mesele» yi 1954 
senesine kadar götürerek ihtilâlin meşhur Soruşturma Kurulu «mesele» si haline sokmak kurnaz
lığından geri kalmamıştır. 

Netice : 
1954 de kaç fizik âleti hangi firmadan, ve ne sebeple alınmış ise, 'bunun; Orta Tedrisat Umum 

Müdürlüğünce hazırlanan mucibin Vekilin imzasına arz edilmiş olmasından başka; hiç kimsenin 
DU alış - verişte hususi bir alâka ve maksadının mevcudolamıyacagınm takdir fouyurulacağına 
eminim. 

İki firmanın rekaibet, ticari ihtiras, oyun ve iftiralarına, evvelce vazife gördüğüm şerefli bir 
Vekâletin namuslu insanlarını ve bu arada şahsımı hedef olmaktan masun bulundurmanızı say
gılarımla rica ederim. 

Eski Maarif Vekili 
Halen Kayseri Ceza Evinde maihpus 

C. Yardımcı 

T. B. M. M. 3 No. lu Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 3 No. lu Soruşturma 
Hazırhk Komisyonu 23 . 6 . 1966 

Esas No. : 3/11 
Karar No. : 4 

T. B. M. M. Birleşik Toplantı Yüksek Başkanlığına 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısının 19 .1.1966 tarih ve 2 nci Birleişminde 104 sayılı Kararla 
teşkil olunan Komisyonumuzca tetkik edilen 3/11 sayılı dosyada adı geçen eski Millî Eğitim Bakanı 
Celâl Yardımcı'ya ait dosya, sanığın yazılı ifadesi alındıktan sonra tetkik ve müzakere edildi. 

Dosyada mevcut muhbir ve müşteki dilekçeleri ile bu hususta Komisyonumuza gelen ügili Bakan
lığın cevabi yazıları ayrı ayrı incelendikten sonra isnadolunan suçun vâridolmadığı kanaatine va
rıldığından eski Millî Eğitim Bakanı Celâl Yardımcı hakkında bu işlemden dolayı tâyini muameleye 
mahal olmadığına 6.5.1966 tarihinde karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

T. B. M. M. 3 No. lu Soruşturma Hazırlık Sözcü Kâtip 
Komisyonu Başkanı Afyon K. Mületvekili İçel Milletvekili 
Çanakkale Senatörü Mustafa Akalın Celâl Kılıç 

Ziya Termen İmzada bulunamadı 

Gaziantep Senatörü Eskişehir Milletvekili 
Zeki İslâm Şevket Asbuzoğlu 

İmzada bulunamadı 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 32) 





Dönem : 2 
Toplantı : ı T. B. M. M. S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Selâhattin Orhon ve Giresun 
Milletvekili Nizamettin Erkmen'in, eski Ticaret Bakanı Balıkesir 
Milletvekili Fennî İslimyeli ile eski Bayındırlık Bakanı Ordu Milletve
kili Arif Hikmet Onat haklarında Anayasanın 90 ncı maddesi gere
ğince bir Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu raporu ( 9 / 1 ) 

Türkiyo Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçen yıl Fındık Rekolte tahmini 30.. 6 . 1964 tarihinde Giresun Ticaret Odasında ilgililerin 
toplantısı sonunda 164 milyon kilo olarak teslbit -edilmiş ye bu yüksek rekolte karşısında bâzı ted
birler almak lüzumunu hisseden Hükümet; 

I - Evvelâ 5 . 8 . 1964 tarih ve 6/3416 sayılı Kararname ile, Fiskobirlik ortaklarından 450 
ve ortak dışı müstahsıldan 425 kuruş bedeli mukabilinde mubayaa yapılmasını ve bedellerinin kar
şılanması için 450 milyon liralık mubayaa kredisinin Ziraat Bankasınca sağlanmasını öngörmüş
tür. 

Ayrıca fiyat istikrarı sağlamak amacı ile ortak dışından alınacak 60 milyon kilo kabuklu fın
dığın piyasadan çekilerek gelecek yıla devrini düşünmüş- ve ortak olmıyan müstahsilin fındığına ve
rilecek 25 kuruş noksan fiyat farkından meydana gelecek mebaliği, muhtemel zararları karşılamak 
üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılacak bir fon hesabında toplanmasını kararlaştır
mıştır. 

II - Bu kararın ilân ve tatbik mevkiine konmasından 12 gün sonra 17 . 8 . 1964 tarihinde, 
Ordu Milletvekili ve zamanın Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm Başkanlığında, Ordu Vali
liği makamında Vali Mustafa Karaer, Fisko Birlik tdare Meclisi Reisi Ahmet Kaya Tirali ve Fis-
ko Birlik Umum Müdürü Atıf Olgaç'm iştiraki ile bir toplantı yapılmış ve toplantı sonunda bir pro
tokol düzenlenmiştir. 

Bu protokol ile ortak dışı müstahsıldan alınacak fındığın mubayaa bedeli 440 kuruşa çıkarılmış 
ayrıca FiskobMiğin, ortaklarından alacağı yeni mahsulü, bundan böyle lâyık olduğu değeri bula-
sıya kadar piyasaya arz etmemesi karara bağlanmış ve bu karar derhal Anadolu Ajansı vasıtasiyle 
ilân ettirilmiştir. 

Sureta isabetli gibi görünen bu karar aslında başka gaye!er ile çıkarılmıştır. Vakaa protokol met
nini, müstahsil ile Fiskobirlik menfaatlerine uygun gibi yorumlamak mümkün ise de, tatbikatın 
cereyan şekline göre hakiki maksat açıkça ortaya çıkmış gerek müstahsil, gerek Fiskobirlik ve do-
layısiyle Devletin zararı rağmma.bir kısım spekülatörlerin menfaatlerine hizmet edildiği aşikâr bir 
hale gelmiştir. 

ŞöyleM: 
a) Hükümetin rekolte fazlalığı karşısında, fiyat istikrarını sağlamak amacı ile 60 milyon ki

lo fındığı piyasadan çekme kararına varması ve bunu üân etmesi büyük rekoltenin piyasa üzerin
de yapmakta olduğu menfi tazyiki hafifleterek, Avrupa fiyatları Türkiye'deki mubayaa fiyatları 
seviyesine ulaşma temayülü göstermiş, idi. Bu suretle Fiskobirliğin 101,5 $ dan Avrupa'ya yap
tığı ofertoların bir kısmı realize edilmiş, 10 - 15 vagon kadar iç fındık o günlerde bu fiyatlardan 
satılmış, dış pazarlardaki istikrarsızlık kalkarak Fiskobirliğin daha da satış yapmak imkânları or
taya çıkmış ve iç piyasada spekülatif hareketler /duraklamış îdi. işte bu sıralarda ne kanuni yet
kisi ne de vazifesi değil iken Arif Hükmet Onat tarafından vâki müdahale sonunda fiskobirliğin 
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piyasadan çektirilmesi ile, spekülatörlere kapanmaya yüz tutan piyasa, spekülatörler lehine büyük 
imkânlarla açılmış ve fiyatlar birden 97 $ a ve daha aşağı seviyelere doğru seyretmeye başlamış
tır. 

b) 5 . 8 . 1964 tarihli Karara göre, müdahale mubayaası için takdir edilen 425 kuruşluk fiya
tın 440 kuruşa yükseltilmesi de keza müstahsıla hizmet gayesinden ziyade bir kısım nüfuzlu aracı
ları himaye ve bâzı politik düşüncelerle yapılmıştır. 

Bölgenin yegâne geçim vasıtası olan fındık mıhsulünün çok daha yüksek fiyatla satılması ve 
müstahsilin daha fazla kazanmasını arzu etmiyen hiç kimse yoktur. 

Ancaık bu arzunun samimî olması, fiyat tesb'ti ile fiyat artırmalarında himaye gayesine ve po
litik menfaatlere değil iktisadi icaplara ve istikbal hesaplarına dayanılması gerekir. 

5 . 8 . 1964 tarihli Karar ile tesbit olunan 425 kuruş alım fiyatı, 12 gün sonra 440 kuruşa çı
kabiliyor ve bu iş bir Hükümet üyesinin karan ile olabiliyor idi ise, ne için daha önce 440 kuruş 
tâyin edilmemiş de 425 kuruş tesbit edilmiştir. Ve şimdi Ordu'da Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat bunu hangi sebebe istinaden 440 kuruşa çıkartmakta ve henüz Hükümet kararı haline gelme
den nasıl Anadolu Ajansında derhal ilân ettirmek suretiyle tatbik ettirmektedir? 

Bu yol, Arif Hikmet Onat'in dolayısiyle C. H. P. nin bir nevi propagandasını yapmak ve 425 
kuruşluk fiyatın ilânından sonra, müstahsil ile b ı fiyat üzerinden bağlantı yapan bir kısım eşhasa 
açıktan para kazandıran bir yoldur. Tatbikat böyle olmuş, bu artıştan müstahsıldan çok bir kısım 
nüfuzlu aracılar faydalanmıştır. Müstahsil ve Anayasamıza göre geliştirilmesi gereken kooperatifçi
lik düşünülse idi 15 kuruşluk farkın ortaklara da tanınması ve fındıklarının 465 kuruştan alınma
sı, ortak ile olmıyan arasında farklı muamele yapılmaması ve eşitlik prensibinin bozulmaması gere
kir idi. 

Bundan başka ortak olmıyanların fındığına verilen noksan fiyat farkının 25 yerine 10 kuruşa 
indirilmesi dolayısiyle de bâzı aracılara Hazineden 10 milyon lira aktarılmaz idi. 

I I I - Temmuz 1964 de yürürlüğe giren dış ticaret rejimi ile fındık ihracı serbest bırakılmış fa
kat türlü müdahale ve beceriksizlikler yüzünden Fisiko Birliğin ihracat yapması mümkün olama
mıştır. Meydana gelen muazzam stok, muhassas kedinin tamamen kullanılması ve yeni mubayaa 
için ilâve kredi sağlanamaması karşısında 4 Ocak 1965 tarihli dış ticaret rejimi ile fındık ihracı 
lisansa bağlanmıştır. Ancak usulüne göre müracaıt edip lisans istiyen ihracatçıların talepleri, Av
rupa'da 101,5 $ fiyat olmadığı, satışlarda muvazaa bulunduğu iddiası ile reddedilmiş Fiskobirlik de 
satış yapamadığı için en müsait aylarda (İhraç ayları Ocak, Şubat) Türkiye'den Avrupa'ya fındık 
gönderilememiş, buna mukabil İspanya ve İtalya bizim pazarlarımıza el atmıştır. Avrupa satışları 
bu mülâhazalar ile reddedilirken sanki müsait fi vat mevcut imiş gibi, Amerika ihraç talepleri müs
pet karşılanmış, bu yoldan faydalanan 14 ayrı firmanın yekûn ihracatının yarısından fazlasını C. 
II. P. li oldukları bilinen 4 firma almıştır. Bilâh ara 4 ncü Koalisyon Hükümeti bu anormal yolu 
kapamış ise de Amerika için alman lisansa göre yüklenen bu fındıkların, Avrupa limanlarına bo
şaldığı ve 97 $ civarında muamele gördüğü anlaşılmıştır. 

Bu suretle bir kısım spekülatörlerin, hiç bir müeyyideye bağlanmaksızm Avrupa'ya düşük fiyat
la fındık satmasına imkân verilmiş, buna mukabil dürüst tüccarın kırılmış ve bozulmaya yüz tut
muş fındıklarının ihracına müsaade edilmemek suretiyle keyfî ve himayekâr hareketlerde bulunul
muştur. 

IV - Yukarda açıkladığımız ve maddi delillerini ortaya koyduğumuz hâdiseler ve bunların tat
bikatı, memleket ekonomisine zararlı neticeler getirmiş keyfî idarenin, partizanlığın ve mesuliyet
sizlik duygusunun tipik örneklerini teşkil eylemiştir. 

Gerek bu sebeple, gerek komisyonlar gerekse Umumi Heyet huzurunda yapacağımız açıklama
lar, eaki Ticaret Balkanı Fennî Islimyeli ile sabık Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm hem 
cezai, hem de malî mesuliyetlerini gerektirir. Ezcümle : 

1. a) Arif Hikmet Onat'm düzenlettiği ve tatbik mevkiine koyduğu karar ile Fiskobirliğin 
satışına engel olunması karşısında derhal müdahalede bulunmamak ve bu suretle yapılmakta olan 
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ofertolan durdurmak ve Piskobirliğin elindeki iç fındığın zamanında satılmasını önlemelkten do
layı hareketine uyan T. C. K. nun 230 ncu maddesi gereğince, 

b) Yine Arif Hikmet Onat'm ihdas ettiği emrivakii benimsiyerek müdahale mubayaası fiyatı
nı 440 kuruşa çıkartmak suretiyle Hazineyi 10 milyon lira zarara soktuğundan dolayı hareketine 
uyan T. C. K. nun 240 ncı maddesi gereğince, 

c) Avrupa için linas verilmediği halde aynı devrede muvazaalı bir şekilde Amerika'ya lisans 
verilmek ve gerekli tedbiri aldırmamak suretiyle fındıkların Avrupa limanlarına boşalmasına ve 
sperkülâtörlere imkân hazırlanıp fiyat sükûtuna sebebiyet vermesinden hareketine T. C. K. nun 
230 maddesi gereğince sabık Ticaret Vekili Fennî islimyeli, 

2. Hükümetçe alman 5 . 8 . 1964 tarih ve 6/3416 sayılı Kararı kısmen tadil ve bâzı yeni hü
kümler vaz'etmek ve bunları Fiskobirlik yetkilileri vasıtasiyle ilân ettirip tatbik mevkiine koydur
mak suretiyle Hükümetin yetkilerine tecavüz ettiği ve kendini onun yerine koyduğundan, hareketi
ne uyan T. C. K. nun 252 nci maddesi gereğince ve Hükümet üyeliği sıfatını kötüye kullanarak 
fındık fiyatına müdahale ve Fiskobirliğin ihracatına mâni olduğu bu yüzden Hazineyi 10 milyon 
Tl. zarara soktuğu gibi, spekülatif hareketlere sebebiyet vermek suretiyle de fındık mahsulünün sa
tışının gecikmesine ve açılan kredilerin donması suretiyle memleket ekonomisine zarar vermesinden 
hareketine uyan T .C. K. nun 240 ncı maddesi uyarınca sabık Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat; haklarında Meclis soruşturması açılmasını Anayasanın 90 ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 ve 
mütaakıp maddelerine göre arz ve talebederiz. 

Giresun Milletvekili Giresun Senatörü 
Nizamettin Erkmen Sabahattin Orhon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlığına 

i K: (2 .7 .1965)2; 
Giresun Milletvekili Sayın Nizamettin Erkmen ile Giresun Senatörü Sayın Sabahattin Or-

âıon'un, hakkımda Meclis soruşturması açılmasına mütedair olan önergelerinde ileri sürülen id
dialarla ilgili görüşlerimi arz ediyorum: 

1. İddia edilen hususların eksiksiz olarak cevaplandırılması için, 1964 - 1965 kampanyasın
da takibedilen fındık politikasının esaslarını açıklamakta fayda mülâhaza etmekteyim. 

A) Bilindiği gibi fındık Karadeniz bölgesi halkının yegâne geçim vasıtası olan, diğer ta
raftan sağladığı döviz rantresi bakımından dış ticaretimizde önemli yer işgal eden ürünlerimiz
den biridir. 

Son on yılın istihsal rakamlarına göre yıllık ortalama istihsalimiz kabuklu olarak 80 000 to
na baliğ olmakta ve ortalama 5 000 tonu dâhilde istihlâk edilerek bakiyesi, başta Almanya ol
anak üzere Batı - Avrupa memleketlerine ihracolunarak hemen tamamı çikolata ve pasta sanayiin
de kullanılmaktadır. Genel olarak ihracatın büyük kısmı paskalyadan önceki tarihlerde yapıl
maktadır. 

Bugünkü duruma göre, dünyada müstehlik memleketlerin iç fındık ihtiyacı, yıllık olarak 
65 - 70 bin ton arasında değişmekte ve bunun % 70 ilâ % 75 i memleketimizden karşılanmakta
dır. (Ortalama 1 Kg. iç fındık 2 Kg. kabuklu fındığa tekabül etmektedir.) Diğer başlıea fındık 
ihracatçısı memleketler İtalya ve İspanya olup, dünya istihlâkinin geri kalan kısmını temin et
mektedirler. 

Bu durumda dünya piyasalarında memleketimiz fındıkları hâkim olup, piyasa şartları ve fi
yatları, Türk fındığının rekolte, stok ve iç fiyat durumuna göre teşekkül etmektedir. Hariçte ve 
bilhassa en büyük pazar olması bakımından Hamburg'ta tekevvün eden dış fındık fiyatlarının ise, 
senelerden beri, iç fiyatlara mütenazır olarak Türk ihracatçıları ve büyük bir müstahsil kütle
sini temsil eden Fiskobirlik tarafından yapılan satış tekliflerinin ve ihracatçılarla Fiskobirlik 
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. 'arasındaki çatışmaların tesiri altında kaldığı gömülmektedir. Diğer bir ifade ile, bir zaruri ihti
yaç maddesi olmıyan fındık, milletlerarası rekabete konu teşkil eden pamuk, yün, hububat ve 
'madenler gibi memleketimiz şartlarının dışında bir dış fiyat sisteminin tesiri altında değildir. 
Bu duruma göre memleketimizde fındık iç fiyatları, dış fiyatları tâyin eden başlıca unsurdur. 

Dahilî piyasanın ve iç fiyatların teşekkülü tetkik edilirken, tüccarlarla yegâne müstahsil 
kurumu Olan Fiskobirliğin durumuna da kısaca temas etmekte fayda vardır. 

a) Fındık ihracatçısı tacirler, daha ziyade fındık yetiştiren bölgedeki müstahsilin büyük ço
ğunluğunun malî kudretleri zayıf olduğundan, daha kıştan verdikleri nakit veya aynî avanslar
la muayyen bir fiyatla müstahsili bağlıyabilmekte ve Fiskoıbirligin barem fiyatlarının altında 
fiyatlarla mubayaada bulunabilmektedirler. Böylece, ihracatçı tacirler, senelerden beri Fiskobir-
lik fiyatlarının altındaki seviyelerde satış tekliflerinde bulunabilmektedirler. Ayrıca bu grup için
de" mahallen malcılar ve açıkçılar diye tesmiye edilen ve fındığa sermaye yatırıp stok bulundu
ranlarla," elinde mal olmadığı halde dış pazarlara satış akdi yapanlar arasında menfaat çatışma
ları olmakta, ma la grup fiyatların yükselmesini beklerken, açıkçılar düşmesi için türlü yollara 
'müracaat etmekte ve dış pazarlara fiyatlara müessir olacak zararlı haberler yayabilmektedirler. 

Böylece fındık ticareti eskiden beri bir spekülâsyon mevzuu yapılmış ve hükümetler memleket 
'menfaatinin ve hattâ Avrupa alıcısının istediği fiyat istikrarını temin için zaman zaman muhte
lif kararlar almak zorunda kalmışlardır. 

b) Fiskolbirligin durumuna gelince: 
Ortaklarının mahsulünü değerlendirmek mak'sadiyle kurulan bu birlik, 2834 sayılı Kanunun 

17/C maddesi gereğince, (Hükümetçe görülecek lüzum üzerine koruma ergesi ile) ortak olmı-
yanlarm mahsulünü de alarak, iç ve dışta fiyat istikrarını bozucu faaliyetler karşısında piyasa
da nâzım rol oynamaya çalışır. Bu çeşit müdahale faaliyetlerinden doğabilecek zarar Devlete ait 
Ibulunmaktadır. 

Diğer taraftan Fisko'birlik: bütün sermayesini sabit tesislere bağlamış olup, yüksek faizli işlet
me kredisiyle çalışmaktadır. Ayrıca bu birliğin satış bağlantıları dışında, gelen fındığın tamamı
nı almak zorunda kalması sebebiyle işletme masrafları yükselmekte, bu da mubayaa edilen fın
dığın maliyetine tesir etmektedir. Nitekim Fisko'birlik, bütün, bu sebeplerle birlikte, teşekkülün 
idaresine âmz olan diğer âmillerin tesiri altında, müdahale alımları ve ortaklarla ilgili faaliyet 
sonunda muhtelif devrelerde önemli zararlara uğramıştır. 1960 yılından evvel ortak dışı ve içi faa
liyetleri sonunda 162 645 872 lirayı bulan zarar, 154 ve 250 sayılı kanunlarla Hazineye intikal et
miş bulunmaktadır. Aynı şekilde Ziraat Bankasından elde edilen rakamlara göre 1962 - 1963 
*kamjpanyasındaki destekleme mubayaalarından kalan 21 764 366 lira henüz tasfiye edilememiştir. 
ı(iBelge No. 28) 

B) Rekolte : 
1939 yılından itibaren müsait geçen rekolte seneleriyle bu seneleri takibeden devrelerdeki fın

dık istihsal rakamları aşağıda gösterilmiştir: 

Yıllar 

1939 
1940 
1946 
1947 
1949 
1950 
1954 

İstihsal 
(Kabuk. Ton) 

107 147 
3(6 863 
90 499 
63 859 
92 319 
26 057 
123 141 

'Yıllar 

1955 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 

İstihsal 
(Kabuk. Ton) 

52 629 
151 001 
73 353 

104 705 
58 470 
122 380 
88 440 
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(D. ist. Ens. Yayını No.: 464) 
1964 yılı istihsali ise, şimdiye kadar görülmiyen bir seviyede normal seneleri bir mislinden 

fazla aşarak 200 000 tona yaklaşmıştır. Bu miktar, mevsim başında Devlet İstatistik Enstitüsün
ce teşkil edilen İhraç Malları İstihsal Tahmin Komitesi tarafından 164 000 ton (kabuklu) olarak 
tahmin edilmiş ve ticaret politikası bu miktar dikkate alınarak tesbit edilmişti. Mevsim ilerledik
çe gelen mal, resmî tahminleri aşarak rekor seviyeyi bulmuştur. 

Yukarıda temas ettiğimiz gibi dünya iç fındık istihlaki 65 - 70 bin ton olduğu göz önünde 
tutulursa, diğer müstahsil memleketler olan italya ve İspanya hariç, yalnız memleketimiz istihsa
linin dahi 1964 - 1965 sezonunda dünya istihlâkinin çok üstünde bulunduğu anlaşılır. Burada kay
dedilmesi gereken diğer bir cihet de, Türkiye istihsalinde fevkalâde mahsul yıllarını normalin al
tında istihsal yıllarının takibetmiş olmasıdır. 

€) ' Çok yüksek bir rekoltenin elde edildiği 1964 - 1965 sezonunda Üçüncü Koalisyon Hüküv 
metince takibedilen fındık politikasının esasını ve nedenlerini, yukarıdaki izahımız içinde aramak 
lâzımdır. Bu politikaya hâkim olan esasları iki anafikir etrafında toplamak mümkündür: 

1. Karadeniz halkının yegâne geçim vasıtası olan fındığı Anayasamızın 52 nci maddesi hük
mü gereğince müstahsıldan değeri fiyatına almak, 

2. Fındığın dış ticaretimizdeki önemi göz önünde tutularak, fiyatların dış piyasada belirli 
bir seviyenin altına düşmesini önlemek ve müsait ıbir döviz rantresine âmil olmak. 

Bu maksatla alman kararları tarih sırasiyle açıklamak isterim: 
Ticaret Bakanlığı, bu gayeye uygun gördüğü tedbirleri tesıbit ederek, 30 . 7 . 1964 tarih ve 

5/10543 sayılı yazı ile Bakanlıklararası İktisadi İşbirliği Kuruluna intikal ettirmiştir. (Belge 
No.: 1) 

İktisadi kurul aynı gün meseleyi görüşerek 19 sayılı karara varmıştır. (Belge No. 2) 
Bu karara göre; 
a) Fiskobirliğe, ortaklarından alacağı 40 000 ton ve ortak olmayanlardan alacağı 60 000 ton 

kabuklu fındık için 550 006 000 lira tutarında bir kredi sağlanacak ve bir zarar olduğu takdir
de Hazinece karşılanacaktır. 

b) Fiskobirlik fazla arza mâni olmak üzere 60 000 ton kaJbuklu fındığı ihracat piyasasından 
çekecek ve fevkalâde seneleri asgari miktardaki istihsalin takibettiği dikkate alınarak, gelecek 
yıla stok olarak devredecektir. 

c) Fiskobirlikçe, tombul kabuklu fındık kooperatifçiliği teşvik maksadiyle ortaklarından 450 
kuruştan, ortak olmıyan müstahsıldan da 425 kuruştan tamamen satınalınaeaktır. 

Böylece, o tarihte 165 000 ton tahmin edilen rekoltenin 100 000 tonunun Fiskobirlikçe, 60 000 
tonunun tüccarlar tarafından alınması ve 5 000 tonunun da. iç istihlâke tahsisi; diğer taraftan 
Fiskobirlikçe mubayaa edilecek miktardan 60 000 ton kahuklu fındığın ihraç piyasasından çekil
mesi suretiyle fındık fiyatlarının dış pazarlarda tutunması öngörülmüştür. 450 kuruşluk taban fi
yat ise, 3964 Ağustos ayı başında dış piyasanın eski sene mahsulü için kentali 100 dolar civarın
da seyrettiği dikkate alınarak bulunmuştur. 

İktisadi Kurulun bu kararı, Hükümetin 5 . 8 . 1964 tarih ve 6/3416 sayılı Kararnamesiyle ya
yınlanmıştır. (Belge. No. 3) 

d) Başbakanlık, 5 . 8 . 1964 tarih ve 6/34.16 sayılı Kararnameyi 6 . 8 . 1964 tarihinde Ticaret 
Bakanlığına göndermiştir. Bu kararname Fiskobirliğe tebliğ edilmemiştir. 

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tirali Başkanlığındaki bir heyet 6 veya 7 Ağus
tos günü tarafımıza müracaatla ortak içi ve ortak dışı alımlardaki 25 kuruşluk önemli fiyat farkı
nın, dış piyasa fiyatlarının 425 kuruş üzerinden tekevvününe sebeholacağı ve aynı zamanda or
tak dışı bir kısım mahsulün muvazaalı surette ortaklar eliyle kooperatiflere geleceği hususuna 
dikkatimizi çekmesi üzerine, ehemmiyetine binaen mesele Bakanlıklararası iktisadi Kurulun 
7 . 8 .1964 günlü oturumunda görüşülmüş ve eski karar tashih edilerek, ortak dışından 440 ku
ruş üzerinden alım yapılması bu kurulca kararlaştırılmıştır. Kurul ayrı bir karar metni hazırlama • 
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ya lüzum görmiyerek eski kararını düzeltmekle yetinmiştir. Ticaret Bakanlığı aynı maksatla ha-
zırladığı kararnameyi 8 Ağustos 1964 tarih ve 5/10960 sayılı tezkere ile Başbakanlığa sevk et
miştir. (Belge No. 4) Bu karar sureti, eski kararın düzeltilmesi mahiyetinde olup, 21 . 8 . 1964 
tarih ve 6/3511 sayı ile yayınlanmıştır. (Belge No. 5) 

e) Kalkınma Plânı ihracatta tescil ve saire gibi formalitelerin azaltılmasını öngören bir görü
şe sahpitir. 4 Temmuz 1964 tarihinde ilân edilen yeni ticaret rejimi ile bu görüşten mülhem ola
rak, bâzı maddelerle birlikte fındık ihracatında da tescil usulü kaldırılmıştı. Ancak, fındık ihra
cat sezonunun başladığı tarihten sonra ihracatçılar tarafından dış piyasalara yapılan tekliflerin, 
Hükümetçe alman kararlara rağmen fiyatları dişürücü istikamette cereyan ettiği istihbar edil
miştir. Ağustos ayı ortasında İstanbul'da yaptığım tetkikler bu istihbaratı teyideder mahiyette 
olduğundan, 20 Ağustos 1964 günü izmir'de Bakanlık müsteşarına gerekli talimatı vermiş bulu
nuyordum. (Belge No. 11,12) 

Esasen iktisadi işbirliği Kurulunun 30 . 7 1964 tarih ve 19 sayılı Karan, «Dış fiyatlar, or
tak dışı alım fiyatlarına, Fiskobirlik dışındaki ihracatçıların FOB masraflarının ilâvesi suretiyle 
elde edilecek maliyete tekabül eden ihraç fiyatının altına düştüğü takdirde Ticaret Bakanlığının 
gerekli tedbirleri almasını» âmir bulunuyordu. 

Bu hesaba göre asgari 101,5 kental doları bulması gereken dış fiyatları, bir kısım ihracatçıla
rın aşağı çekmeye çalışmaları sonunda Ticaret Bakanlığından Gümrük ve Tekel Bakanlığına ya
zılan 21 . S . 1964 tarihli yazı ile 101,5 kental dolar taban fiyat olarak ilân edilmiş oldu. (Belge No. 
13) Bu suretle gümrük idarelerinin taban fiyat altındaki ihracata müsaade etmemeleri sağlandı. 

I î 
mm ' ~~ 

Ticaret Bakanlığının 1964 - 1965 kampanya sındaki fındık politikasını ve alman tedbirleri ge
nel hatlariyle ve tarih sırasiyle izah etmiş bükmüyorum. Bundan sonra, Sayın önerge sahipleri
nin vâki iddialarını, yukarıdaki açıklamalara da atıflar yapmak suretiyle cevaplıyacağım. 

A) önerge sahiplerince, 5 . 8 . 1964 tarih ve 6/3436 sayılı kararnamenin ilânından sonra 
ortak dışından yapılan destekleme bareminin 425 kuruştan 440 kuruşa çıkarılması ile, 17 . 8 . 1964 
tarihinde Ordu'da bulunan Eski Bayındırlık Bakanı Sayın Arif Hikmet Onat tarafından verilen 
ek bilgiye istinaden Fiskobirlik Genel Müdürünce müstahsili uyarmak maksadiyle Anadolu Ajan
sı vasıtaaiylc yapılan beyan arasında bir ilişki kurulmakta ve fiyatın 440 olarak tashihine, Sa
yın Onat'm âmil olduğu, tarafımdan da bu emr vakiin benimsenerek Hazinenin 10 000 000 lira 
zarara sokulduğu iddia edilmektedir. 

Belgelere müsteniden, genel mahiyette yaptığım açıklamaların tarih sırasiyle tetkikinden an
laşılacağı üzere bu iddia gerçeklere tamamen aykırı bulunmaktadır. Şöyle ki; 

a) Sayır: Onat, Fiskobirlik Genel Müdürü ile 17 . 8 . 1964 tarihinde Ordu'da görüşmüştür. 
(Belge No. 15). Yukarıda temas ettiğim gibi, ortak dışından yapılacak mubayaalara ait baremin 
425 ten 440 kuruşa çıkarılması ise, Bakanlıklararası iktisadi işbirliği Kurulunun 7 Ağus
tos 1964 tarihli oturumunda görüşülerek karara bağlanmıştır. Hükümet de aynı görüşe iştirak et
tiğinden, kararname sureti 8 Ağustos 1964 günü Başbakanlığa sevk edilmiştir. (Belge No. 4). 
Ancak, Bakanların seyahatte bulunması sebebiyle kararnamenin neşrinde gecikme vâki olmuştur. 

b) 5 . £ . 1964 tarihli ilk kararname Fiskobirliğe tebliğ edilmediği gibi, Fiskobirlik ilk fındık 
alımını, ikinci kararnamenin neşrinden ve Bakanlıktan mubayaaya başlanması hakkında gönderilen 
26 . 8 . 196-1 tarihli telden sonra, Eylül ayının ilk haftasını takiben yapmıştır. (Belge No. 8, 25) 

Bu duruma göre, alımın başlamadığı tarihten evvel yapılan bu fiyat ayarlanmasından ve bu 
ayarlamanın Birlik Genel Müdürünce ilânından, ancak ve ancak geniş bir müstahsil kütlesinin 
faydalandığı sabit olmaktadır. Kaldı ki, bu ay. flamadan H.nzinenin 10 000 000 lira zarar ettiği 
iddiasının da gerçekle bir gûna alâkası yoktur. Bu yıl ortaklar için tesbit edilmiş bulunan 450 
kuruşluk reel, fiyatın, ortak olmıyanlara da tepıiü mümkündü. Ancak, bölgedeki müstahsili ko
operatiflere ortak olmaya teşvik etmek maksadiyle kendilerinden yapılacak mubayaada kilo başı-
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na 10 kumş indirilmiştir. Bu tenzilâttan Hazinenin zaran bahis konusu olamaz. Arada 25 kuruş 
gibi bir fark kalsa idi, bu takdirde önemli olan fiyat farkı bir kısım üreticiyi, ürününü ortaklar 
eliyle kooperatiflere teslime teşvik edecek ve kooperatiflerce 450 kuruş üzerinden hesap kesilmek 
zaruri olacaktı. 

Diğer taraftan bu ayarlamanın döviz rantremizp faydalı etkileri olmuştur. Yukarıda temas etti
ğim gibi, 450 ilâ 425 arasında 25 kuruşluk önemli bir farkın bulunması, dış fiyatların 425 kuruşa 
göre teşekkülüne âmil olacak idi. 425 kuruş üzerinden fiyat teşekkülü halinde iç fındık olarak, 
425 4- 425 ----- 850 kuruşa 35 kuruşluk FOB teslim masrafının ilâvesi halinde dış fiyat, 885 kuruşun 
muadili olan 98 kental dolar olacaktı. Her 100 kiloda 3,50 dolarlık ve ihraç seyrine göre birkaç 
milyon doı&rîık bir döviz kaybı bahis konusu edilebilirdi. Karar, buna mâni olmuştur. 

Dördüncü Koalisyon Hükümetinin 20.5 .1965 tarih ve 6/4683 sayılı Kararname ile aynı fiyat
lar üzerinden mubayaaya devama karar vermiş olması da, fiyat politikamızın objektif görüşlerle 
yürütüldüğünü teyideden bir belgedir. Bu itibarla, ortak içi 450 kuruş sabit tutulmak suretiyle or
tak dışından yapılan mubayaanın ilk kararnamenin ilânını takiben tamamen iktisadi görüşlerle 
440 kuruşa çıkarılmasında başka sebepler aranması gerçeklere uymamakta ve haksız bir iddia 
olarak kalmaktadır. 

B) Sayın önerge sahipleri ikinci olarak, Sayın Onat'm iştirakiyle hazırlanan 17 . 8 . 1964 
tarihli tebliği ile piyasanın spekülatörlerin lehine işlediğine temas etmekte ve tatbik mevkiine 
konan bu karara müdahale etmemem sebebiyle Fiskobirliğin elindeki fındığın zamanında satıla-
mamasma sebebolduğum iddia edilmektedir. 

Tİ'caret rejimindn ilânından ve fındık piyasasının açılmasından sonra 440 ilâ 450 kuruş üzerin
den mal alan Fiskobirlik, her sene olduğu gibi bu sene de Karadeniz bölgesinde teamül halinde 
bulunan iç alivre satışlar sebebiyle köylüden ucuz fiyatla fındık mubayaa eden tüccar karşısında, 
eşidolmıyan rekabet şartları içine girmiştir. Bir kısım müstahsilin türlü sebeplerle aracılara ve 
tüccara bağlanması dolayısiyle ortalama 3 - 3,5 liradan fındık alabilen ihracatçının, FOB teslim 
maliyeti, ortalama 735 kuruş (kentali 82 dolar) civarında iken, Fiskobirliğin FOB maliyeti bunun 
üstünde teşekkül etmiştir. Maliyet arasındaki fark tüccara, 101,5 dolarlık taban fiyatın tesbitinden 
evvel bu değerin altında, taban fiyatın tesbitinden sonra ise Avrupa'daki alıcıya risturn vermek 
suretiyle yine bu fiyatın altında satış yapmaya) imkân vermiştir. 

Depolarını, personel teşkilâtını ve teknik imkânlarını en çok 20 000 tonu bulan ortak alımları
na göre ayarlamış bulunan bir teşkilât, olağanüstü gayretlerle 1965 Şubat ayı itibariyle 52 824 
tonu ortaktan, 66 635 tonu ortak olmıyan müstahsıldan olmak üzere 119 459 ton fındık mubayaa 
etmek zorunda kalmıştır. Buna rağmen mahsul geliminin devam etmesi ve resmî tahminleri de 
asması sebebiyle tüccar ve aracı esnaf, bir kısım müstahsıldan barem fiyatın altında mal toplıya-
bilmişlerdir. Malûm olduğu gibi, mevcut mevzuat bu kabîl alımlara zecrî tedbirlerle mâni ol
maya imkân vermemektedir. Ancak, Fiskobirlik?e yapılan destekleme mubayaaları vasıtasiyle 
meseleye iktisadi yönden müdahale edilebilmek'e, iç ve dış fiyatlarda büyük dalgalanmalara 
yine bu suretle mâni olunabilmektedir. Bu izahatım ile tüccarın her sene olduğu gibi bu sene 
de, Fiskobirliğe nazaran lehlerine olan şartlar içinde ihracat piyasasına girdiğine temas etmek 
istiyorum. Önergede, tüccarın ihracat şansını, 17 . 8 . 1964 tarihli tebliğden sonra Fiskobir
liğin piyasadan çekilmesiyle kazandığına işaret edilmektedir. Gerçekte bu ortam, âdet ve tea
mül halinde bulunan alivre alışlar sebebiyle kampanya başlangıcında mevcut idi. Raporumu
za ekli (Belge No: 20) cetvellerde muhtelif firma1 arın 17 . 8 . 1964 tarihinden evvel de, sonra da, 
maliyet düşüklüğü sebebiyle 101,5 doların al t ınla satış yapabildikleri görülmektedir. Bu du
rumda Fiskobirliğin, tüccar elindeki düşük mali/etli malın azalmasından sonra piyasaya girebi
leceği beklenen ve bilinen bir keyfiyet idi. 

Kaldı ki, 17 . 8 . 1964 tarihli beyanla ilgili tel 18 . 8 . 1964 günü Bakanlığımıza gelmiştir. 
(Belge No: 16). Ticaret Bakanlığı 19 . 9 . 1964 günü çektiği telgraf ile piyasadan çekilmenin 
bahis konusu olamıyacağmı bildirmiştir. (BelgeNo: 17, 18). Yine aynı gün Dış Ticaret Dairesi 
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Başkanı Nida Türkmen tarafından da Fiskobirliğe telefonla gerekli talimat verilmiştir. Fisko-
birlik, 29 . 8 . 1964 tarihli telgrafı ile günün ve piyasanın icaplarına göre uygun fiyat ve mik
tarda satışa geçmeyi uygun gördüğünü bildirmiş ve Fiskobirliğin 101,5 dolar maliyetine karşı
lık tüccarın 97 dolardan satış teklifinde bulunduğuna dikkati çekmiştir. (Belge No: 19). Şu 
halde Fiskobirliğin piyasaya girememesinin başlıca sebebi, tüccarın elindeki düşük maliyetli malı 
süratle dış piyasaya arz etmek temayülünden doğmuştur. 

Bu izahatımdan anlaşılacağı veçhile; 
a) Bir kısım tüccarın 17 . 8 . 1964 tarihli tdbliğden sonra 97 dolardan satış yapmaya im

kân buldukları hususundaki iddia gerçeklere uygun değildir. Tüccar, maliyetin müsaadesi nis-
betinde bu tarihten önce de düşük fiyatla of erte yapabilmiştir. Bu imkâna daima sahibolmuştur. 

b) Bakanlık, Fiskobirliğin 18 Ağustos 1964 tarihli telgrafı üzerine durumu vuzuha kavuş
turmak maksadiyle 19 caride telgraf ve telefonla gerekli müdahalede bulunmuştur. (Belge 
No: 17, 18). 

c) Fiskobirliğin dış piyasaya mal arz etmemesi sebebiyle dış fiyatların düşmesi bahis ko
nusu olamaz. Büyük bir stok müessesesinin, malının değerini buluncaya kadar beklemesi, fiyat
ları yükselten bir âmil olabilir. Tüccarın Fiskobirliğe nazaran mal satabilmesi, yukarda açıkla
dığım sebeplerle maliyet fiyatının farklı olmasından ve Fiskobirliğin risturnlu satışlara itibar 
göstermemiş olmasındandır. 

d) Bir kısım tüccarın 97 dolardan oferto yaptıklarının müşahede edilmesi üzerine 21 Ağus
tos 1964 günü ihracatta 101,5 dolarlık taban fiyat ilân edilmiş ve Gümrük Bakanlığına gerekli ta
limat verilmiştir. (Belge No: 11). 

e) 14 . 8 .. 1964 - 24 . 8 . 1964 tarihleri arasında Bursa, Balıkesir, îzmir ve İstanbul ticaret 
muhitiyle temas ve fuarların açılışında bulunmak üzere seyahatte bulunulmasına rağmen, Ba
kanlıkla devamlı surette temas imkânları arıyarak hizmetin aksatılmadan yürütülmesine âzami 
derecede dikkat ve itina gösterilmiştir. 

Bu itibarla önergenin (1 - a) maddesinde Fiskobirliğin ofertolarmın durdurulması hususunda 
şahsıma yöneltilen isnadın gerçeklere uygun bulunmadığını takdirinize terk etmekle yetinmek 
isterim. Kaldı ki, Sayın Onat'm İktisadi Kurul kararını tavzihten ibaret olan ve Fiskobirliğin 
101,5 dolardan aşağı satış yapmamasına işaret eden açıklamalarının da, Ticaret Bakanlığının 
görüşünü aşmaması sebebiyle, bir müdahale kasdmı taşımadığı kanısındayım. 

C) Sayın önerge 'sahipleri üçüncü olarak 4 Ocak 1964 tarihli yeni ticaret rejimi ile fın
dığın lisansa bağlanmasından sonra Avrupa üzerine lisans verilmediği halde, Amerika'ya ihra
cat yapılmak ve gerekli tedbirleri aldırmamak suretiyle fındıkların Avrupa limanlarına boşal
tılmasına ve fiyat sukutuna sebebiyet verdiğkni; ayrıca bu yoldan faydalanan 14 firmadan yekûn 
ihracatın yarısından fazlasını C.H.P. M oldukları bilinen 4 firmanın aldığını, partizan düşünce
lerle himayekâr hareket ettiğimi iddia etmekte ve Dördüncü Koalisyon Hükümetinin bu anor
mal yolu kapadığını ileri sürmektedirler. 

İsnadedilen fiillerle ilgili düşüncelerimi arz etmeden evvel, 1965 yılı başında fındık ihraca
tının lisansa Itabi tutulması konusuna değinmek istiyorum. 

Yukarda muhtelif (bölümlerde açıkladığım üzere, tüccarın düşük maliyetle mal mubayaa et
mesi sebebiyle Fiskobirlik karşısında haksız rekabet usullerine itibar göstermesi üze
rine 210 gustosta ihracatta' 101,5 dolârlır taban fiyat tatbikini uygun .görmüş
tük. Bu tarihten sonra yapılan satışlar resmen 101,5 dolar üzerinden cereyan etti ve Merkez 
Bankası hesaplarına bu fiyat üzerinden döviz transferleri yapıldı. Fakat, resmen 164 000 ton 
tahmin edilen fındığın bu miktarı da aşarak piyasaya arz edilmesi muvacehesinde, tüccarlar dü
şük fiyatla mahsul alımına devam edebildiler. Başlıca alıcı olan Hamburg piyasasında fiyatın 
101,5 doları bulmaması üzerine yaptırdığımız tetkikatta, düşük fiyatla mal toplıyan bâzı Türk fir
malarının dolaylı yollardan dış alıcıya risturn vermek suretiyle Merkez Bankasına 101,5 dolar 
üzerinden transfer imlkânını buldukları da istihbar edildi. Bu sebeple, 4 Ocak 1065 tarihinde 
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yeni ticaret rejiminin ilânı sırasında fimdik ihracını lisansa (tabi tutmayı uygungördük. Ve bu 
tarihten sonra Avrupa üzenine 101,5 doların üstünde, risturna imkân vermiyecek bir fiyat üze
rinden satış yapan firmalara lisans verildiği gibi, ihracatçı birlikleri mümessillerine ellerindeki 
malı Fiskobirlik kanalı ile ortaklaşa iihracedebilecekleri ifade edildi. Nitekim Hamburg piya
sasında 101,5 doların da altına düşmüş olan fiyatlar, 5 Ocak 1965 tarihli rejimin ilânından 
sonra 101,5 dolara 'kadar yükseldi. (Belge No: 24), Ve bu sureltle Fiskobirlik ihracata başlıya-
bildi. 

Amerika üzerine ihracata gelince; Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı fındık piyasasının istikra
rını muhafaza etmesi maksadiyle yukarda arz edilen tedbirleri hazırlar iken, fındık istihlâkini 
teşvik edebilmek için türlü tedbirlere başvurduğumuz Birleşik Amerika, Kanada, Güney Afri
ka. Avustoıralya ve Rusya gibi büyük istihlâk pazarlarına müteveccih fındık ihracatının devamını 
uygun görmüştü. Bir prensip kararı mahiyetinde olan bu teklif, tarafımdan da tasvip gördü. Ba
kanlıkta bulunduğum zaman zarfında, fındık gibi zaruri ihtiyaç ımaddesi olmıyan ürünlerin 
dış istihlâk sahaısını genişletebilmek üzere (muhtelif teşebbüslerimiz olmuştur. Japonya ve Ame
rika piyasaları, Fiskobirlik Başkanı ve Genel Müdür yardımcısı vasıtasiyle tetkik ettirilmişti. 
Fiskobirliğin bu pazarlara 101,5 dolar altımda satış yapması imkânı dahi araştırılmıştı. Rusya ti
caret anlaşmasına büyük bir miktar fındık kontenjanı kondu v.s. maksadımız yaşama seviyesi 
müsaidolan bu memleketlerde fındık istihlâkini artırmak idi. 

Nitekim, Reeksport yapılmasına mâni olacak tedbirler alınmak ikaydiyle Bakanlığa müra
caat eden bütün firmaların talepleri, hiçbir tefrik yapılmadan Dış Ticaret Dairesince kar
şılandı. (Belge Nıo: 21). Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı veçhile, teknik servisler,, bakanlık
tan ayrıldığımız tarihten sonra da bir finmıa tarafından yapılan ihbara kadar Amerika üzerine 
lisans vermeye devam etmişlerdir. 

Bu izahatımdan sonra; Amerika üzerine ihracata müsaade etmek ve reeksporta mâni ola
cak tedbirleri aldırmamak suretiyle dış fiyatların düşmesine mahal verdiğim, lisans tevziinde 
partizanca hareket ettiğim hususundaki haksız iddiaları cevaplandırmak isterim: 

a) Amerika üzerine ihracata devam edilmesindeki sebepleri yukarda açıklamış bulunuyorum. 
Avrupa üzerine risturulu satış muameleleri yapılırken, Amerika'ya müteveccih ihracatta bu kabîl 
muamelelere tevessül olunduğuna dair Bakanlığımıza her hangi bir hâdise intikal etmemiş ve lisans 
verilmesine mâni bir cihet tesbit edilmemiştir. Bununla beraber, her türlü ihtimal dikkate alına
rak, kanunla kurulmuş bir teşekkül olan İstanbul Fındık ihracatçıları Birliğine gönderi
len 29 Ocak 1965 tarih ve 1765 sayılı (Belge No. : 21), Giresun İhracatçılar Birliğine verilen 
10 . 2 . 1965 tarih ve 5/2309 sayılı talimat ile Amerika üzerine yapılacak ihracatta reeksporta mâni 
olacak tedbirlerin birliklerince alınması talebediimiştir. Bu talimat, Dış Ticaret Dairesinin işlerin
de gösterdiği dikkat ve itinanın güzel bir örneğidir. 

Bakanlığa gelen lisans talepleri usulüne göre Dış Ticaret Dairesi raportör ve şefleri tarafından 
tetkik ve tervicedilmektedir. Memurlar gerekliyetki ile mücehhezdirler. Birliklere verilen talimat 
dairesinde Ticaret sBakanlığma müracaat eden bütün firmaların talepleri, zamanımdan evvel 
ve sonra olduğu gibi görevde bulunduğum sırada da Dış Ticaret Dairesinin fındık masasına bakan 
Şef ve raportörleri tarafından incelenmiş ve firmalar arasında hiçbir tefrik yapılmadan karşılanmış
tır. 

b) Bu muameleye ait dosyanın tetkikinden anlaşılacağı üzere, Amerika'ya mütevecih 54 lisan
sın toplamı 1 036 tona baliğ olmuştur. Ayrıca 20 ton özürlü fındık lisansı verilmiştir. (Belge 
No. : 21). Mevcut teamüle uyularak satış FOB teslim şartı ile yapılmıştır. Bilâhara Ünye'den 
bir firmanın reeksport yapıldığını ihbar etmesi üzerine keyfiyet Hamburg ve Newyork Ticaret 
Müşavirlilkerine yazılmış ve Ünye'den bir vapurla sevk edilen 170 ton fındığın Hamburg limannıa 
boşatıldığı sabit olmuştur. İhracatçı birliklerine lüzumlu talimat verildiğine ve mal, teamül gere
ğince FOB teslim satıldığına göre, meselenin bundan sonraki safhasının bu birliği ve ihracatçıyı 
ilgilendirdiği şüpresizdir. 
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özetlemek lâzımgelirse; 
aa) Amerika'ya yapılan ihracatta hiçbir farklı muamele yapılmamıştır. Dış Ticaret Dairesi 

bütün müracaatlan aynen kabul etmiştir. Amerika üzerine satışlarda muayyen bir kontenjan 
tesbitiyle bu kontenjanın firmalar arasında taksimi bahis konusu olmamıştır. Gelen müracaatlar 
ilgili servisler tarafından tetkik edilmiş ve tamamı uygun görülmüştür. 

Firmaların partilerle ilişki derecesini ne Bakanlık makamının ve ne de muameleyi yürütmekle 
görevli olan memurların bilmesine imkân yoktur. Bakanlık makamı ve zamanı idaresinde teşkilât 
memurları firmaların özel hallerine taallûk eden bu konuda hiçbir tecessüs duymamışlardır. İh
racat seksiyonunda lisans işlerine bakan ve talepleri tetkik etmekle görevlendirilen Dinçer Asena, 
D. P. Balıkesir Milletvekillerinden Vacit Asena'nm oğludur. Ve bu muameleyi ticaret rejimi esasları 
içinde noksansız olarak yürütmüş, dikkatli bir memurdur. 

bb) Amerika üzerine yapılan ihracatın reeksport edilmemesini teminen teamül icabı alınması 
lüzumlu tedbirler hakkında, kanunla kurulmuş olan İstanbul ve Giresun ihracatçı Birliklerine ge
rekli talimat verilmiştir. 

cc) Bu ihracattan ancak 170 tonluk bir kısmının Hamburg limanına boşaltıldığının tesbit edil
miş bulunması itibariyle dış fiyatların bu kadar cüzi miktardaki ihracatın tesiri altında kalacağı 
iddiası vâridolamaz. Nitekim, (Belge No. : 24) dosyaya bağlı cetvelde bu ihracatın devam ettiği 
tarihlerde Hamburg piyasasında fındık fiyatlarının müsait bir istikamette seyrettiği görülmekte
dir. 

m 
NETİCE : 
Sayın önerge sahiplerinin kişisel görüşleri açısından değerlendirerek haksız ve insafsız isnatlarla 

huzurunuza getirdilkeri fındık politikası, aslında müstahsilin ve memleketin yararına yürütülmüş, 
yürütülmesinde gayret ve hassasiyet gösterilmiş bir politikadır. 

Bu politika üzerinde Hamburg Kuru Mcyvacılık Birliği Başkanı Herr Blume ve Preisener 
Und Co. sahibi Herr Preiener'in verdikleri beyanata dikkatlerinizi çekmek isterim. (Belke 
No: 23). Hamburg Ticaret Ateşesinin 26 Mayıs 1966 tarih ve 350. 2/1651 sayılı raporunda te
barüz ettirildiği gibi «1964 - 1965 sezonunda Türk Hükümetinin büyük başarı elde ettiği, mahsul 
fazlalığı muvacehesinde fiyatların 60 kental dolara kadar düşmesinin mümkün bulunduğu ve 
bu düşük fiyatlarla müstehlik pazarlarda teşkil olunacak büyük stokların önümüzdeki 2 - 3 se
neyi de etkisi altında tutabileceği» bu çevrelerce dahi teslim edilmiştir. 

Gerçekten, normal istihsalin ve Avrupa ihtiyacının bir misli fazlasiyle elde edilen 1964 mah
sulü fındığın, önerge sahipleıinin de pek yakından bilebilecekleri gibi, devamlı gayretlere ve 
hâdisatm yakinen takibedilmesine rağmen, zaman, zaman bâzı menfaat çatışma1 arma mâruz kal
ması sebebiyle istikrara kavuşturulması hayli güç olmuştur. Teslim edilmesi gereken gerçek 
şudur k i ; 

a) Geniş bir müstahsil kütlesinin emeği değerlendirilmiştir. 
b) Mahsul fazlalığına rağmen, dış piyasada büyük fiyat dalgalanmalarının önüne geçilerek 

döviz rantresi bakımından çok faydalı bir netice istihsal edilmiştir. 
İddialar hilâfına 1964 - 1965 kampanyasında ki ihracat, sezonun henüz sona ermemesine rağ

men son senelerin en yüksek seviyesine çıkmıştir. 

Seneler Satışlar (Ton-İÇ) 

1960 - 1961 
1961 - 1962 
1962 - 1963 
1963 - 1964 
1964 - 1965 

36 050 
43 582 
41 471 
48 845 
55 277 (19 . 6 . 1965 tarihine kadar verilen lisanslar dâhil.) 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 33) 
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Fiskobirlik tarafından yapılan Temmuz - A ğustos yüklemeli satışlar ve Kusya'ya müteveccih 

ihracat ile bu miktarın sezon sonuna kadar 60 000 tonu geçeceği tahmin edilmektedir. Bu tak
dirde iç istihlâkin tenzilinden sonra gelecek seneye devredecek stok, fındık politikasının tesbi-
tinde düşünüldüğü veçhile 60 000 ton civarında olacaktır. 

1964 - 1965 kampanyasında memleketimizden Batı - Avrupa memleketlerine yapılan fındık 
ihracatı, rakip memleketler olan İspanya ve İta lya'daki istihsalin normalin çok altında bulunması 
sebebiyle bu memleketlere nazaran çok daha müsait geçmiştir. (Belge No. 26). İtalya ve İspan
ya'nın 1963 yılında 75 000 ton fındık istihsal etmelerine mukabil, 1964 istihsalinin 46 000 tondan 
ibaret bulunması, 1964 - 1965 kampanyasmdaki ihracatımızın artmasında başlıca âmil olmuştur. 
Diğer taraftan büyük stok karşısında aldığı m alı bir an evvel elinden çıkarmakta istical gös
teren tüccarın stoklarını eritmesini mütaakip, Fisko - Birlik, taban fiyattan ve onun üstündeki 
fiyatlarla satışa geçerek tahmin edilen hacimde bir ihracatı realize edebilmiştir. Yeni rekolte
nin çok düşük bir seviyede olacağı hususundaki tahminler, Hamburg piyasasında fiyatların 101,5 
doların da üstünde, 104 - 105 dolara çıkmasını in tacetmiştir. 

Hamburg piyasasında yeni sene mahsulü için Eylül - Ekim yüklemeli ofertolar, 110 - 115 
dolardan muamele görmektedir. Bu durum karşısında Fiskobirliğin elindeki stokları çok mü
sait şartlarla değerlendirmesi imkânı hâsıl olmuştur. (Belge No. 29) 

Netice olarak, Karadeniz bölgesindeki üç milyon vatandaşın hayat ve maişetleriyîe çok yakın
dan ilgili olan bu mahsulü değerlendirmek ve döviz gelirlerimizin zarar görmemesini sağlamak 
amaciyle aldığımız tedbirlerin gayeye ulaştığını ve müsbet neticeler verdiğini ifade etmek is
terim. 

Bakanlık mevkiinde, memleketime yararlı olabilmek gayesinden başka bir kaygum olmadı. 
Bu hizmet anlayışı içinde kalp huzuru ile Bakanlıktan ayrıldım. 

Memlekete hizmet edenlerin mükâfatı, haksız isnatlar ve ithamlar olmamalıdır. 
Bu anlayış içinde, komisyon üyesi Sayın Sen atör ve milletvekillerinin, vicdanlarının sesini du

yarak, âdil bir karara varacaklarına güveniyorum. 5 Temmuz 1965 
Saygılarımla. 

Balıkesir Milletvekili 
Fennî tslimyeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi «Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonu» Yüksek Başkanlığına 

2 . 7 . 1965 gün ve 2 sayılı emirleriniz karşılığıdır : 
1964 yılında fındık bölgesinde şimdiye kadar misli görülmemiş büyük bir mahsulün idrak edilece

ği belli olmuştu. Fiskobirlik idarecileri ve yetkilileri Ankara'ya gelerek bölgenin bir milletvekili sıfa-
tiyle her zaman olduğu gibi benimle de temas ettiler. Bu büyük mahsulü değerlendirmek amaciyle 
Fiskobirlik olarak neler yapılması gerektiğini ve kredi ihtiyaçlarını birlikte tezekkür ettik. 

1964 mahsulü 140 - 160 milyon kilo tahmin ediliyor, dolayısiyle 200 milyon mubayaa, 70 milyon 
lira da işletme kredisi sağlandığı takdirde Fiskobirliğin nâzım rolünü ifa edebileceği ve mahsulün 
iyi bir fiyatla ihracolunabileceği ileri sürülüyordu. 

Geçen yıllarda mahsul miktarının müstahsil, ihracatçı tüccar ve müstehlik dış piyasalardaki alıcı 
tüccar tarafından kendi çıkarlarına göre ayrı ayrı tahmin edildiği ve bu tahminlerin de hiçbir za
man biribirini tutmadığı ve bu halin fındığın değer fiyatı ile satışında menfi tesir yaptığı bilindiğin
den bir evvelki sene Ticaret Bakanlığında benim ve bölge milletvekillerinden bâzılarının da katıldı
ğımız Fiskobirlik, müstahsil ve ihracatçı tüccar temsilcilerinin yaptığı bir toplantıda bundan böyle tah
minin içte ve dışta itibar görecek bir müessese tarafından yapılması hususu uygun mütalâa edilerek 
Ticaret Bakanlığından rica edilmiş dolayısiyle bu vazife diğer ilgililerin de katılması şartiyle Devlet 
İstatistik Enstitüsüne bırakılmıştı. Bunun neticesi olarak bölgede gerekli keşifler yapıldıktan sonra 
fındık toplama tarihinden tahminen kırk gün evvel yani 30 . 6 . 1964 te Giresun Ticaret Odasında 
ilgililer toplanmış ve 1964 rekoltesinin 164 milyon kilo civarında olacağını tahmin etmişlerdir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 33) 



— 12 — 
Bu durum »karşısında mahsulün değer fiyatıyle satılmasını sağlıyabilmek için Fiskobirlik idareci

lerinin düşündükleri kredinin kâfi gelmeyici kanaatine varıldığından, Bakanlar Kurulu 5.8.1964 
tarih, ve 6/3416 sayılı Kararname ile Fisköbirliğe mubayaa ve işletme kredisi olarak 550 milyon li-. 
ra tahsis etmiş ve bir kilo kuru değirmenlik elli randımanlı fındığın kooperatif ortaklarından 450, or
tak olmıyan müstahsıldan da 425 kuruştan satmalı amasını şart koşmuştur. Ortakla müstahsil arasın
daki fiyat farkı kooperatifçiliğe rağbeti artırmak amaciyle düşünülmüş, ancak Fiskobirlik. ve Ziraat 
Odaları temsilcileriyle bölgenin her partiden milletvekillerinin müşterek müracaatları üzerine İktisadi 
Kurul 7 . 8 . 1964 tarihinde yani kararnameden iki gün sonra müstahsilden yapılacak mubayaanın 440 
kuruşa çıkarılmasını uygun bulmuş ve bunu 8 . 8 . 1 9 6 4 tarihinde Bakanlar Kuruluna intikal ettir
miştir. Bakanlar Kurulu bu teklifi muvafık mütalâa ettiğinden kararı 21 . 8 . 1964 tarih ve 6/3511 
sayı ile Resmî Gazetede ilân edilmiştir. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, her hangi bir konu-, 
da Bakanlar Kurulu karar alınca, karar (fevkalâde haller hariç) bilâhara yazılarak tekemmül ettiri
lir. Buraya kadar arz ettiklerimden anlaşılacağı veçhile müstahsıldan alınacak fındıkların 425 ten 440 
kuruşa çıkarılması İktisadi Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca yapılmış bir' işlemdir. Ba
kanlar Kurulundaki müzakereler sırasında/İktisadi Kurulun evvelki kararını tashih sadedinde yaptığı 
teklife inanarak ve can ve gönülden katıldığım doğrudur. 

Kooperatif ortağı ile müstahsil arasında tatbik edilecek 25 kuruşluk bir fark, ortak olmıyan müs
tahsili fındığını bilhassa Zirai Gelir Vergisine tabi olmıyan küçük ortaklar eliyle kooperatife teslim 
etmeye teşvik edecek ve bundan da geçmiş yıllardan yakinen şahit olduğumuz muvazaalı teslimat ve 
Zirai Gelir Verigsinden Hazine aleyhine istifade £İbi birçok mahzurlar doğacak idi. Kaldı ki, muba
yaanın kısmı küllisi ortak olmıyanlardan 425 kuruşa yapıldığı takdirde bunun çok oynak ve hassas 
olan iç ve dış fındık piyasalarından 450 kuruş üzerinden tekevvün etmesini arzu ettiğimiz fiyat üze
rinde mutlak menfi tesiri olacak idi. Nitekim tatbikat ve neticelerin kararın bu şekilde tashih edil
mesiyle çok isabetli hareket edildiğini göstermiştir. 

1964 yılında bölgede fındık toplamaya 8 - 10 Ağustos tarihleri arasında başlanmıştır. Küçük müs
tahsilin havalar iyi gitmek şartiyle fındığını toplaması, harman yapması ve kurutması en az 12 - 15 
gün alır. Büyük müstahsil yine havalar iyi gitmek şartiyle fındığını topladıktan sonra en az 20 - 30 
gün harmanda kalır. Fındığını toplayıp (çitenlere) basarak yaylaya dönen ve bir ay sonra kapsülden 
çıkarma işine başlıyan bir hayli küçük ve orta müstahsil da vardır. 

Şimdi, hal böyle olunca bölgedeki müstahsilin mübalâğasız % 100 ü vaktinde yani, fındığı elinde 
iken fiyatın 425 ten 440 kuruşa çıkışından haberdar olmuştur. Dolayısiyle müstahsil daha çok evve
linden her hangi bir mecburi sebeple tüccarla fiyat kesip anlaşma yapmamış ise yukarıdaki değişiklik
ten kiloda 15 kuruş gibi büyük bir istifade sağlamıştır. Bölgenin hususiyetini tanıyanlar pek iyi bilir
ler ki, geçim vasıtası tek, arazisi dar, nüfusu kalabalık olan ve eskeriyeti teşkil eden küçük müstahsil 
maalesef Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri kredi ihtiyaçlarını yeteri ölçüde karşılayama
dığı için bilhassa hastalık, doğum, düğün, kaza hattâ geçim sıkıntısı ve sair sebeplerle istihsalden çok 
evvel umumiyetle Mart ayından başlıyarak tüccardan gelecek yıl mahsulüne mahsuben aynî ve nakdî 
kredi alır. Ve borcunu elde ettiği mahsulü cari piyasa fiyatından çok düşük bir fiyatla teslim etmek 
suretiyle ödemek zorunda kalır. Mahsulün az olduğu yıllarda bakiye borç mafaiz gelecek yıla ak
tarılır. Bunun içindir ki, bol mahsul olduğu zaman bunu âzami ölçüde değerlendirmek hepimize dü
şen bir vazife ve borçtur. İşte 1964 yılında bu yapılmıştır. (1956 yılında, bölgede o zamana göre re
kor telâkki edilen 130 milyon kilo fındık istihsal edilmiş ve bunun bir kilosu 160 - 240 kuruş arasın
dan satılabilmişti.) Fiskobirliğin 1938 senesinden bu yana aldığı fındık miktarı vasati olarak yılda. 12, 
milyon kilodur. Yalnız bir sene 20 milyon kilo almıştır. Halbuki, 1964 yılında ortadan ve müstah
sıldan 120 milyon kilo civarında fındık almıştır. Her sene kampanyanın bidayetinde dış alıcıların tem
silcileri bölgeyi gezerler ve kendilerine göre tahmin yaparlar. 1964 yılında da böyle olmuştur. Mahsu
lün görülmemiş derece fazla olduğunu keşfeden dış pazarlardaki büyük alıcılar teşekkül edecek fiyat
lar aleyhinde menfi propagandaya girişmişler Almanya, İngiltere İsviçre, Fransa ve diğer müstehlik 
piyasalara hususi genelgeler göndererek evvelâ Fiskobirliğin bu kadar çok mahsulü finanse edecek 
malî gücde olmadığını yaymışlar, Fisköbirliğe - 550 milyon liralık kredi sağlandığı duyulunca, 550 mil-
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yon liralık fındığı alacak (fındığın % 80 i dört ayda satılır, yahut emanet olarak tüccara bırakılır) 
teşkilâta ve personele sahibolmadığmı, memleketin iktisadi bünyesi itibariyle müstahsilin sezonun ilk 
aylarında yapacağı teslimatı koyacak depo ve ambar bulamıyacağım binaenaleyh derhal satışa geçmek 
zorunda kalacağını yaymışlar ve üzülerek arz edeyim ki, içeride de bu fikre kapüanlar ve bunu des-
tekliyenler olmuştur. 

17 . 8 . 1965 tarihinde Ordu'ya hareket ettim. Henüz fındıklar harmanlardadır. Hareketimden 
evvel bölgeme ait işler hakkında o zamanın Ticaret Bakanı Sayın Islimyeli ile de görüştüm. Ba
kanlar Kurulu kararma uygun olarak, ortak dışındaki müstahsıldan fındığın 425 yerine 440 ku
ruşa alınacağı ve Fiskobirliğin taban fiyatı bulmadıkça fındık satmıyacağı ve Bakanlar Kurulu 
kararının metnine ve ruhuna mutlak suretle sadık kalınacağı hususlarının bir kere daha açıklan
masında fayda mülâhaza edildiğini bana teyideyledi. 

Ordu Ticaret Odasında 'tüccar, müstahsil ve gazetecilerin iştirakiyle bir toplantı yapılıyordu. 
Beni de davet ettiler. Bütün endişeler bu büyük maihsulün değer fiyatiyle satılamıyacağı, fiyat
ların içeride 300 ile 350 kuruş arasında tekevvün edeceği yolundaydı. Ticaret Bakanı ile mutabık 
kaldığım şekilde, tüccar ve müstahsıla Hükümet kararının kesin olduğunu ancak, bu kararın yüz
de yüz talhakkuku için tüccara ve müstahsıla da vazifeler tereddübeylediğini söyledim. Mahsulün 
çokluğundan korkarak düşük fiyatlarla Offerto yapmayınız, tecrübe ile sabittir ki gelecek sene 
mahsulü az olacaktır. (Nitekim 1965 mahsulü 3/1 tahmin edilmektedir). Hükümet 1964 yılı mah
sulünden 60 milyon kilosunu stok olarak 1965 yılma devretmeye kesin olarak kararlıdır. Hali vak
ti yerinde olan müstahsil da malını hemen piyasaya arz ederek tıkanıklık yapmamalıdır. Fiskö
birlik ortak olmıyanlarm fındığını 440 kuruştan alacaktır. İktisadi kurul ortak olmıyanların 
fındıklarını 425 yerine 440 kuruştan alınmasına karar vermiş ve bunu Bakanlar Kuruluna sevk et
miştir. Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş olup imza safhasında bulunduğunu anlattım. Bu suret
le müstahsili ve tüccarı bir karardan vaktinde haberdar etmek hem onların hem memleketin hem 
de millî ekonominin yararına olduğuna kaaniim. 

Ticaret Odasındaki toplantıda Ordu Valisi de vardı. Toplantı sonunda Fisköbirlik Umum Mü
dürü ile İdare Kurulu Başkanı da geldiler. Birlikte vilâyete gittik. îç ve dış piyasada kötü ni
yetle yapılan propogandadan doğan ürkekliği gidermenin çareleri üzerinde duruldu. Ticaret Oda
sındaki toplantıda Fisköbirlik Umum Müdürünün fındık fiyatları ve satışı hakkında İstanbul'da 
yaptığı bir beyanının tereddütlere yol açtığı üzerinde ısrarla durulduğunu umum müdüre söyle
dim. Binaenaleyh umum müdürün Anadolu Ajansı vasıtasiyle Bakanlar Kurulu kararının ruhuna 
ve metnine uygun bir beyanda bulunmasını çok faydalı olacağı mütalâa edildi. Ancak, koopera
tife ortak olmıyan müstansıl elindeki fmdığm 425 kuruş yerine 440 kuruştan alınacağına dair Ka
rarnamenin henüz Fisköbirlik Genel Müdürlüğüne töbliğ edilmemiş olmasından dolayı Fisköbir
lik öene l Müdürünün aksi bir kararla karşılaşması ihtimalinden endişe duyduğumu hissetmem 
üzerine kararnamenin müzakeresinde bulunmuş ve ayrıca Ticaret Bakanının henüz imza safha
sında bulunmakla beraber bu kararın duyurulmasının faydalı olacağı hakkındaki düşüncesini öğ
renmiş olmam itibariyle Anadolu Ajansı vasıtasiyle Fisköbirlik Umum Müdürünün alâkalılara 
duyurmasında fayda mülâhaza ettiğimizden (demeç) metni hazır bulunanlar tarafından imza edil
mek suretiyle umum müdürün tereddüdü izale edildi. 

17 . 8 . 1964 tarihinde fındıklar henüz harmandadır. Fiskobirliğin elinde ne ortaktan ne de 
müsta'hsıldan alınmış bir kilo mal yoktur. Bildiğim kadarı Fisköbirlik Eylül ayı için bir miktar 
satmış ve zamanı gelince sattığı kadar malı kırarak yüklemiştir. Bu itibarla, Fiskobirliğin elinde 
ne kampanyanın bidayetinde ne de sonraları satılamadığı için çürümeye terk edilmiş bir kilo iç 
fındık yoktur. Umum Müdür, Fiskobirliğin değer fiyatını bulmadıkça mal satmıyacağı şeklin
deki beyanı ise, bizi itham 'edenlerin kanaati hilâfına fiyatları düşürücü değil, en az tutucu olmuş
tur. Fisköbirlik gibi bir müessese her hangi bir sebeple mal arz etmekten kaçınırsa fiyatlar düş
mek şöyle dursun yükselir, yahutta yukarda arz ettiğim gibi en azından tutunur. Bunu bilmek 
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1çin büyük iktisatçı olmaya lüzum yoktur. Bu arada, Fiskobirliğin offertolarmı yaparken ilk 
karardaki 425 kuruş üzerinden değil de bilâhara tashih edilen 440 esasın göz önünde bulundur
masını da tabiî görüldü. 1964 yılındaki bol mahsulü değerlendirmek için Üçüncü Koalisyon Hü
kümetinin aldığı karar yüzde yüz iyi netice vermiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar 
bol bir mahsul, oldukça iyi bir fiyatla satılabilmiş ve kararnamede derpiş edilen hususar tam bir 
isabetle tahakkuk etmiştir. Fiskobirlik bugüne kadar 101,5 dolar olan taban fiyatın altında 
mal satmamıştır. Halen fiyatlar 103 dolara yükselmiştir. 

1965 yılı rekoltesi 60 - 70 milyon kilo tahmin edilmektedir; şimdiden 110 - 115 dolar arasında 
alivre satışlar yapılmaktadır. Fiskobirliğin elinde 1964 mahsulü 80 milyon kilo fındık vardır. 
Ağustos ayı sonuna kadar bunun 20 milyon kilosunun da satılacağı hakkında kimsenin şüphesi 
yoktur. Geriye kalan 60 milyon kilonun yeni rekoltenin azlığı muvacehesinde 105 - 110 dolar ara
sında satılabileceğinde bu işten anlıyanlar ittifak halindedirler. 

1. Hazırlık Komisyonunun sayın üyeleri; hakkımızda soruşturma açılmasını istiyen arkadaş
larımız, kötü niyetli ve kasıtlı değiller ise iddia ve ithamlarını muhakkak yanlış bilgiler üzerine 
bina etmişlerdir. Buraya kadar açıkça sunduklarımdan anlaşılacağı veçhile üçüncü Koalisyon 
Hükümetinin aldığı karar sayesinde müstahsil fındığını değer fiyatiyle satma imkânını bulmuştur. 

2. Fiskobirliğin benim müdahalem yüzünden değer fiyatiyle mal satışından alıkonulduğu ka
tiyen varit değildir. Çünkü, bizim değer fiyattan kastımız, taban fiyat olan 101,5 dolardır. 
Fiskobirlik geçmiş senelerde teessüs etmiş âdet ve teamüle uymıyarak tahakkuku şüpheli offer-
tolar yapmış olsa idi, fiyatların 70 - 80 dolara kadar düşmesine sebebolurdu. Yukarda belirtti
ğim gribi elindeki malı taban fiyatı olan 101,5 dolardan aşağı satmamıştır. Ve halen taban fiya
tının hayli üstünde olan 103 dolara satmak imkânına sahiptir. 

3. Kooperatif ortağı olmıyan müstahsilin fındığının 425 kuruştan alınmasının müstahsili ko
operatif ortaklığına teşvik maksadına matuf olduğunu yukarda arz etmiştim. Fakat, müdahale 
alımlarının anagayesi ortak olsun veya olmasın müstahsil Türk köylüsünü himaye maksadına ma
tuf bulunduğundan ortaklardan yapılan mubayaa bedeli olan 450 kuruşun kiloda 10 kuruşu or
taklık masrafları telâkki edildiğine göre ortak olmıyanlardan 440 kuruşa mubayaaya karar veril
mekle fiyatlar birleştirilmiş ve eşitlik sağlanmıştır. Bundan dolayı müstahsil kazanmış fakat 
hiçbir zaman Fiskobirlik veya Hazine bir zarara uğramamıştır. Şayet, saym iddiacılar mücerret 
müstahsıla ödenen parayı bir Hazine zararı telâkki ediyorlarsa buna bir diyeceğimiz yoktur. Bu 
itibarla bir suç da bahis konusu değildir. Diğer taraftan himaye kararını almak görevi iktisadi 
kurulun mütalâası üzerine Bakanlar Kurulunun yetkisine dâhil ve tatbiki de Ticaret Bakanlığına 
ait bir görev olduğundan o zaman işgal ettiğim Bakanlık sıfatiyle ilgili telâkki etmek mümkün 
değildir. Zira Anayasanın 105 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Bakanlar ancak kendi yet
kileri içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumlu tutulabilirler. Bu 
ciheti T. B. M. Meclisi İçtüzüğünün 12 nci maddesinde (Bakanların görevleriyle ilgili işlerden 
dolayı cezai sorumluluğu gerektiren fiillerin görev sırasında işlendiğinden bahsolunmak gerekli
dir.) denmek suretiyle bir Bakanın ferden ne suretle sorumlu tutulabileceği açıkça belirtilmiştir. 
Bu itibarla Bayındırlık Bakanmm, Ticaret Bakanının veya Bakanlar Kurulunun sorumluluğuna 
tabi işlerden dolayı sorumluluğu bahis konusu olamaz. Bu bakımdan hakkımda vâki soruşturma 
istemi Anayasa ve İçtüzüğe aykırıdır. Keyfiyet saygılarımla arz olunur. 

5.7.1965 
Ordu Milletvekili 

A. H. Onat 

Not : Fiskobirlik Umum Müdürünün Anadolu Ajansına verdiği demecin sureti eklidir, 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 33) 
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17 . 8 . 1964 

SURET 

Bugün Ordu'da Vilâyet Konağında Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat ve Ordu Valisi Mus
tafa Karaer ile Fiskobirlik îdare Meclisi Reisi1 Ahmet Ti'rali ve Fiskobirlik Genel Müdürü Atıf 
Olgaç fındık konusunu tetkik etmişler ve toplantı sonunda Fiskobirlik Genel Müdürü Anadolu 
Ajansına aşağıdaki demeci vermiştir. 

1. Fiskobirlik Hükümet kaanliyle ortaklarından 40 bin ton, ortak dışı müstahsıldan 60 bün 
ton olarak 100 bin ton kabuklu fındık mubayaa edecektir. 

Bunun için lüzumlu bulunan 550 milyon liralık kredinin muamelesi tekâmül etmiş ve bu para 
Fiskobirlik Umum Müdürlüğü emrine tahsis olunmuş ve Ziraat Bankasına gerekli talimat veril
miştir. 

2. Kooperatif ortaklarından kuru, değirmenlik % 50 randımanlı fındığın kilosunu kesintisiz 
450 kuruştan ve ortak dışı müstahsıldan 440 kuruştan keza kesintisiz olarak mubayaa edecektir. 

3. Stok müessesesi için ortak dışı müstahsıldan mubayaa olunacak 60 bin ton fındık gelecek 
kampanyaya kadar piyasaya arz edilmiyecekti'r. 

4. Fiskobirlik kooperatif ortaklarından alacağı yeni mahsulü bundan sonra lâyık olduğu değeri 
bulasıya kadar piyasaya arz etmiyecektir. 

İmzalar 

Bayındırlık Bakanı Ordu Valisi Fiskobirlik îd. Mec. Re. Fiskobirlik Um. Md. 
Arif Hikmet Onat Mustafa Karaer Ahmet Kaya Tirali Atıf Olgaç 

îmza 
Aslı gibidir. 
10 . 6 . 1965 

Hazırlık Soruşturma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Hazırlık Soruşturma Komisyonu 23 . 6 . 1966 

Esas No. : 9/1 
Karar No.: 4 

T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

Eski Ticaret Bakanı Balıkesir Milletvekili Fennî Islimyeli ile eski Bayındırlık Bakanı Ordu Mil
letvekili Arif Hikmet Onat haklarında Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sayın Salâhattin Orhon 
ve Giresun Milletvekili Sayın Nizamettin Erkmen'in müştereken verdikleri ve Anayasanın 90 ncı 
maddesine göre soruşturma icrasına dair önergeleri üzerine Genel Kurulun 19 . 1 . 1966 tarihli 
2 nci Birleşiminde teşkil edilen Soruşturma Hazırlık Komisyonunca yapılan tetkikat sonucu aşağı
daki rapor tanzim edilmiştir : 

A) önerge ve dosyadaki yazılı beyanlara göre vakıa : 
1964 fındık mahsulünün 30 . 6 . 1964 tarihinde 164 000 ton gibi yüksek bir miktarda tahmini 

üzerine tedbirler alınması lüzumunu hisseden 3 ncü Koalisyon Hükümeti, fındık mahsulünün dış 
piyasada değeri ile satılması ve müstahsıldan değeri ile alınması hususunda isabetli kararlar almış
tır. Isdar edilen 5 . 8 . 1964 günlü ve 6/3416 sayılı Kararname ile Fiskobirliğe müdahale vazifesi 
verilmiş ve müdahale mubayaalarının gerektirdiği kredilerin, Ziraat Bankasınca, Bankanın Merkez, 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 33) 
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Bankası nezdindeki reeskont kredisi imkânlarını kullanmak suretiyle temini derpiş edilmiştir. 
5 . 8 . 1964 tarihli karara göre Fiskobirlik, ortaklardan yapacağı mubayaayı 450 kuruştan ve or
tak dışı şahıslardan yapacağı mubayaayı ise 425 kuruştan yapacaktır. Bu kararlar tatbik safhasın
da ve dış fiyatlar Türkiye'nin ilân ettiği fiyatlara mütenazır olarak yükselme temayülleri gösterme
ye başlamış ve piyasa müstakar bir hale gelmiş iken eski Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat Or
du'ya gidip Fiskobirlik Genel Müdürünü de çağırarak 17 . 8 . 1964 günü bir protokol imza ettir
miştir. Bu protokol ile Arif Hikmet Onat ortak dışı mübayaalardaki fiyatı 425 kuruştan 440 kuruşa 
yükseltmiş ve Fiskobirliğin dış piyasalara satışlarını durdurmuştur. Halbuki Bakanlar Kurulu 
ise ortak olmıyanlardan yapılacak mubayaanın fiyatını 440 kuruş olarak 22 . 8 . 1064 de karara 
bağlamıştır. Arif Hikmet Onat'm bu müdahalesi ve bu müdahalenin neticelerinin Fennî fclimyeli 
tarafından önlenmeyişinden Fiskobirlik ve Hazine bünyesinde zarar doğmuştur. Ayrıca 41.1965 
tarihinden itibaren fındık ihracının lisansa tafbi. tutulmıaısından sonra Avrupa'ya lisans verilmez iken 
bâzı C.H.P. lilerin tazyikleri ile Amerika 'ya 101,5 kentali $ dan lisans verilmiş ve böylece bâzı spekü
latörlerin Amerika üzerinden Avrupa'ya 97 $ dan fındık satmaları yüzünden zarar doğmuştur. 

B) önergeye ve dosyadaki yazılı beyanlara göre iddia : 
önerge sahipleri (A) 'bendinde telhis edilen vakıaya müsteniden aşağıdaki hususları iddia etmiş

lerdir : 
1. 3 ncü Hükümetin fındık mevzuunda isabetli ve enerjik kararlan vardır. 
2. Bu kararların tatbiki safhasında, Arif Hikmet Onat'in, ortada bir kararname yok iken, Hü

kümetin1 yetkilerine tecavüz suretiyle ve Hükümet yerine kaimen ve Hükümet üyeliği sıfatını kö
tüye kullanarak ve bâzı spekülatörlerin tazyiki ile hareket edip Fiskobirlik yetkililerine fiyat ilân 
ettirmesi ve Fiskobirliğin dış satışlarını durdurmam Hazineyi 10 milyon zarara soktuğu gibi; spekü
latif hareketlere sebebiyet vermelk suretiyle fındık mahsulümün satışının gecikmeme ve açılan kre
dilerin donması suretiyle memleket ekonomisine za^ar verilmiştir. 

3. Arif Hikmet Onat'm müdahalesi ile tatbik mevkiine konan karar ile Fiskobirliğin satışlarını 
durdurması ve Arif Hikmet Onat'in ihdas ettiği emrivakinin benimsenerek ortak dışı mubayaalara 
440 kuruş fiyat tatbiki Hazineyi on milyon zarara sokmuştur. 

4. Avrupa için lisans verilmez iken1 AmerikaVa muvazaalı satış denen ve Hamburg'a gideceği 
aşikâr olan satışlara lisans verilip bâzı spekülatörlere ve C.H.P. lilere imkân hazırlanarak fiyat su
kutuna sebebiyet verilmiştir. 

Bu sebeplerle Fennî îsilimyeli hakkında T.C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri ve Arif Hikmet 
Onat hakkında ise aynı kanunun 240 ve 252 nci maddeleri uvarınca soruşturma açılması gereklidir. 

C) Eski Bakanların tçtüzük gereğince Komisyonumuza bildirdikleri yazılı görüşleri 
1. Fennî îslimyeli'nin yazılı görüşleri : 
Fındık, Karadeniz bölgesi halkının yesâne geçim vasıtası olan ve sağladığı döviz rantresi bakımın-

daın dış ticaretimizde önemli yer işgal eden ürünlerimizden birisidir. Son on yılın istihsal rakamla
rına elöve yıllık ortalama istihsalimiz kabuklu olarak 80 000 tona balliğ olmakta ve ortalama 5 000 
ton'u dâhilde istihlâk edilerek bakiyesi İhraced ilmektedir. Dış memleketler pazarlarının % 70 - 75 
ihtiyacı memleketimizden karşılanmaktadır. TMİ vılı istihsali srörülmiyen bir seviyede resmî tah
minleri ve normal senelerin İstihsalini bir misli asarak 200 000 tona yaklaşmıştır. Tanıdığımız dün
ya ie Trazarları istihlâkinin 65 - 70 000 ton iç fındık olmasına nazaran1 memleketimiz İstihsali, bu 
•istihlâkin fevkinde olmuştur. 3 ncü Koalisyon Hükümeti : 

a) Karadeniz halkının yegâne geçim vasıtası olan fındığı Anayasanın 52 nici maddesi gereğince 
miHtahsıldan değeri fiyatına 'almak, 

b) Fiyatların dış pivaısada belirli bir seviveuin •altına düşmesini önlemek ve müsait bir döviz 
rant"wsine âmil olmak maksadı 'ile evvelâ SOJ.l^^i günü mevzuu iktisadi Kurulda görüşmüş ye 19 
sayılı Kararı ısdar ederek bumı B'akanlar Kurulunda müzakere ve neticede 5.8.1964 günü ve 6/3416 
sayılı kararnaımeyi yayınlaımıştır. 
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Bu karara göre, 
a) Fiskobirliğe, ortaklarından ve ortak olmayanlardan alınacak 100 000 tıon kabuklu fındık iğin 

550 milyon kredi açılacaktır. 
b) Fisköbirlik fazla arza mâni olmak üzere 60 000 ton kabuklu fındığı ihraç piyasasından çe

kecektir. 
c) Fisköbirlik, ortaklarından 450 ve ortak olmayan müstafhsıldan 425 kuruştan fındık ala

caktır. 
Başbakanlık bu kararı 6.8.1964 tarihinde Ticaret Bakanlığına göndermiş ve bu karar Fiskobir

liğe ıcUiğ edilmemiştir. 
Aynı gün Fisikoibirliği temsil elden bir heyetin Ticaret ^akamlığmıa müracaatla ortak dışı alım 

lardafci '25 kuruşluk önemli fiyat farkının, dış fiyatların 425 kuruş üzerinden tekevvününe ve aynı za
manda ortak dışındaki bir kısım fındığın ortak eliyle kooperatiflere gelebileceğine dikkati çekmesi 
üzerine, keyfiyet Bakanlıklararaısı İktisadi Kurulun 7.8.1964 tarihli oturumunda görüşülerek yerin
de görülmüş ve ortak dışı alım fiyatlarının 44C kuruşa eıkanlmıası içiaı evvelâ kararın tashihi karar
laştırılmıştır. 

Ticaret Bakanlığı bu maksatla hazırladığı kararnameyi 8 Ağustos 1964 tarihinde Başbakanlığa gön
dermiş ve Hükümetçe muvafık mütalâa edilerek imzaya sevk edilen kararname 21,8.1964 tarihinde 
ve 6/3511 sayı ile çıkmıştır. 

Diğer taraftan, fındık ihracat sezonunun açıldığı tarihte cereyan eden muamelelerden, bâzı ihra
catçıların Fiskobirliğin alum fiyatları altında tekliflerde bulundukları anlaşıldığından, 21.8.1964 
günü Gümrük Bakanlığına yazılan bir talimat ile 101,5 dolar ihracatta taban fiyat ilân edilmiştir. 

Bu duruma göre, sayın önerge sahiplerince, ortak dışından yapılan alımların 425 kuruştan 440 
kuruşa çıkarılması ile eski Bayındırlık Bakanının 17.8.1964 günü Ordu'da vâki beyanı arasında ku
rulan ilişki gerçeklere uymamaktadır. Zira, bu karar, Arif Hikmet Onat'm seyahatinden çok ev
vel İktisadî Kurulun 7.8.1964 tarihli oturumunda karara bağlanmış ve Hükümette mutabakata varıl
mış bir konudur. Karatrn'amenin imzalanması Bakanların seyahatte bulunması sebebiyle gecikmiştir. 

Kararnamede değişiklik yapıldığı sırada Fisköbirlik alıma başlamamıştır. Bölgedeki teamül i?abı 
alımlar Eylülde başlamaktadır. Nitekim Fisköbirlik de Eylülün birinci haftasından sonra ilk alımı 
yapmıştır. Ortaklar için teshil edilen 450 kuruşun xartak olmiyan müsthasıla da teşmiline 
mânı bir hüküm bulunmadığına görç alımın başlamadığı tarihten evvel yapılan bu fiyat 
ayarlamasından Hazinenin zarar etmesi bahis konusu olamaz. Kaldı ki, iktisadi kurul ortak 
olmıyanlardan yapılacak mübaya baremine yani 425 - 440 kuruşa göre dış fiyatların tâ
yinini kararlaştırmıştır. Mubayaa 42o kuruş üzerinden yapılsa idi, taban fiyatın 101,5 
dolar yerine 98 dolar olarak ilânı gerekecek ve bu sebeple memleketimiz birkaç milyon
luk döviz kaybına uğnyaeak idi. Kararın tashihi ve 440 kuruşa iblâğı suretiyle memleketin 
ve müstahsilin nef'ine hareket edilmiştir. 

Bahusus 4 neü Koalisyon Hükümetinin aynı fiyat üzerinden mubayaaya karar vermiş 
olması da (20 . 5 . 1965/6 - 4583 sayılı Kararname) fiyat politikasının objektif görüşlerle yü
rütüldüğüne delildir. 

Sayın önerge sahipleri ikinci olarak eski Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm 
17 . 8 . 1964 tarihli beyanı üzerine Fiskobirliğin piyasadan çekilmesi ile piyasanın spekü
latörlerin lehine işlediğini iddia etmektedirler. Gerçekte İstanbul ve Karadeniz ihracatçısı 
bu bölgede teamül halinde olan iç alivre satışlar sebebiyle köylüden çok düşük fiyatla mal 
mubayaa etmekte ve Fiskobirliğe nazaran daha müsaidolan rekabet şartları içinde ihracata 
başlamaktadırlar. İhracatçının FOB teslim maliyeti ortalama 735 (kentali 82 di) iken Fisko
birliğin asgari ihraç fiyatının 101.5 dolar olması lâzımgelmektedir. Bu itibarla Fisköbir
lik 101.5 dolardan ilk satış teklifinde bulunduktan sonra tüccar da bu fiyatın altında 
tekliflerde bulunmaya başlamıştır, 
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Esasen iktisadi kurul ka ran gereğince Fiskobirliğin 101.5 dolardan aşaiğı satış yapma

sına imkân yoktur. Elinde düşük maliyetli stok bulunan tüccar Fiskobirliğe nazaran daha 
müsait şartlarla satış tekliflerinde bulunmuş ve dış alıcı tabiî olarak onu teıcih etmiştir. 
Bu durum tüccar elindeki düşük maliyetli stokların tükenmesine kadar böylece devam etmiş 
ve Fiskobirlik bundan sonra satıcı1 olabilmiştir. 

Bu sebeple, Sayın Arif Hikmet Onat'm beyanı ile Fiskobirliğin piyasadan çekilmesi bahis 
konusu olamaz. Kaldı ki, 17 . 8 . 1964 günü Ordu'da yapılan görülmeler, 18 . 4 . 1964 günü Ti
caret Bakanlığına intikal etmiş ve Bakanlık 19 . 8 . 1964 günü telle derhal müdahale ederek Fis-
kobirliği ikaz etmiştir. Ayrıca telefonla lüzumlu talimat verilmiştir. 

Bu sebeple Fiskobirliğin ofertolarmm durdurulmasına müdahale edilmediği hususundaki id
dia gerçeklere uygun düşmemektedir. Kaldı ki, Fiskobirliğin piyasaya devamlı olarak girme
sine rağmen tüccarın 105.5 dolardan aşağı satışa temayülü ve hahişkârlık göstermesi Fiskobir
liğin mal satmasına imkân vermemiştir. Fiskobirlik, tüccar elindeki stokların erimesinden son
ra çok daha müsalit fiyatlarla satıcı olmuş ve normal seviyede ihracat yapabilmiştir. 

Sayın önerge sahipleri üçüncü olarak Avrupa üzerine ihracat lisansı verilmediği halde, 
Amerika'ya müsaade edilmek suretiyle reesksporta ve aynı zamanda fiyatların düşmesine sebe-
bolduğunu iddia etmekte ve lisans alan 14 firmadan 4 firmanın C. H. P. li olması sebebiyle par
tizan temayüllerle hareket edildiğini ileri sürmektedirler. 

Gerçekten, bir kısım tüccarın 101.5 dolar altında Avrupa alıcısına risturnla satışlar yapması 
karşısında ihracat, 1965 yılı başında lisansa tabi tutulmuş ve ancak risturna imkân vermeyen 
bir fiyat üzerinden satışıa müsaade edilmiş idi. Buna mukabil, fındık istihlâkini genişletmek 
maksadiyle türlü çarelere başvurulan A.B.D., Kanada, Güney Afrika, Avustralya, Japonya, 
Rusya gibi memleketlere risturnlu satış yapıldığı tesbit edilmediğinden bu memleketler üzerine, 
ilgili servislerin makama teklif ettiği şartlar dairesinde lisans verilmesi tasvibolunmuştur. Bu 
maksatla, kanuni kuruluşlar olan Giresun ve İstanbul ihracatçı birliklerine lüzumlu talimat veri
lerek, reeskporta mâni olunması istenmiştir. Gerekli formaliteyi ikmal ederek Dış Ticaret Daire
sinde fındık masasına müracaat eden firmalar Bakanlıktan ayrıldığı tarihe kadar olduğu gibi, 
bu tarihten sonra da lisans verilmesine devam edilmiştir. Bu suretle Amerika üzerine verilen 
1 036 tonluk 54 lisanstan Ünye'den yüklenen münhasıran 170 tonunun, ihbar üzerine FOB 
teslimden sonra Hamburg limanına boşaltıldığı anlaşılmıştır. 

İhracatçı birliklerine reeksporta mâni olunması için gerekli talimat verildiğine ve mal FOB 
teslim satıldığına göre, meselenin bundan sonraki safhasının bu birlikle iç ve dış alıcıyı ilgilen
dirdiği şüphesizdir. 

Kaldı ki, reeksport edilen 170 ton fındığın dış fiyatları düşürmesi varit değildir. Rapora 
ekli belgeler mezkûr tarihlerde dış fiyatların düşme değil, bilâkis yükseldiğini göstermekte
dir. 

Diğer taraftan, lisans taleplerine Dış Ticaret Dairesinin fındık masasına bakan memurlar mu-
hatabolurlar. Bütün müracaatları hiçbir tefrik yapmadan aynen karşılamışlardır. Ne Bakanlık 
makamı ve ne de ilgili memurlar, firmaların özel hallerine taallûk eden parti temayülleri hu
susunda hiçbir tecessüs duymamışlardır. Bakanlık makamı lisans tevdii ile meşgul olan bir ma
kam değildir. Bu konu muayyen memurların yetkisinde olup, bu memurlar kendilerine düşen 
görevi dikkat ve titizlikle yerine getirmişlerdir. 

Fındık politikası müstahsilin ve memleketin yararına yürütülmüş ve yürütülmesinde hassasi
yet gösterilmiş bir politikadır. Türk Hükümetinin bu politikasındaki başarı dış çevrelerce teş
mil edilmiştir. 

Netice olarak, geniş bir müstahsil kütlesin ..i emeği değerlendirilmiştir. Mahsul çok fazla ol
masına rağmen, dış piyasalarda büyük fiyat dalgalanmalarının 67 - 70 dolara kadar düşmesi
nin önüne geçilerek, müsait bir döviz rantresi sağlanmıştır. 
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fiskobirlik, tüccar elindeki stokların erimesinden sonra, dönem başında tahmin edilen sevi

yede bir ihracatı realize etmiştir. Ve böylece 1984 - 1965 fındık ihracatı diğer senelerin üstüne 
çıkmıştır. 

Halen 1964 mahsulü fındığın 101.5 taban fiyatı üstünde 104 - 105 dolardan muamele görmesi 
itibariyle Fisko Birlik, elinde kalan stoku müsait şartlarla değerlendirmek imkânına sahip bu
lunmaktadır. 

2) Arif Hikmet Onat'ın görüşleri: 

1964 Fındık rekoltesi resmî (tahminleri iaşan bir seviyeye yükselmiş ve 3 ncü İnönü Hükümeti 
Karadeniz halkının yegâne zirai mahsulünü değerlendirip, müstahsili spekülatör elinde mah
kûm etmemek ve dış ticaretimizin bu önemli döviz kaynağını tam değerlendirmek üzere 5 .8 .1961 
de Bakanlar Kurulu kararı ile Fiskobirliğe müdahale mubayaasında bulunmak vazifesini vermiş, 
mubayaa fiyatı alarak 450 ve 425 kuruşu tesbiıt etmiş Fiskobirliğe 1965 e devretmek üzere 
60 000 ton stok yapmasını emretmiş, zararının karşılanacağını karara bağlamış ve Fiskobirliğe 
550 000 000 Tl. hık malî kaynak yaratmıştır. Ancak 5 . 8 . 1964 te kabul edilen kararnameden 
sonra müstahsil, Oda biriliklerine müracaat ederek 450 ve 425 kuruş fiyatları arasındaki 25 -ku
ruş farkın mahzurlu olacağını-, muvazaalı ve Zirai Gelir Vergisi kaçırmaya matuf satışlara yol 
açacağını ve dış piyasada fiyatın 425 kuruşa göre tekevvünü ihtimalini bildirince iktisadi kurul 
ortak dışı mubaayı 440 kuruşa kadar iblâğ feftmiş ve bu karara ait kararname mevzuu Bakanlar 
Kurulunda görüşüldükten sonra imza safhasına girmiştir. Böylelikle geniş bir müatahsıla ödeme 
15 kuruş yüksek yapılacağı ve kararın imzasının tekemmülüne Ikadar ortak olmıyanlardan mu
bayaanın 425 kuruş olduğu inancı ile müstahsıldan peşin paralı alivre satışlarla düşük fiyatla 
malı almıyacağı için Ordu'ya 'gidişimde, henüz fındıklar harmanda ve Fiskobirlik mubayaaya 
başlamış olduğu bir devrede Ordu Ticaret Odasında davet edildiğim toplantıda, Hükümetin 
müstahsili ve mahsulü muhafazada kesin, kararlı olduğunu anlattım. 440 kuruş fiyatı söyledim. 
Toplantı sonunda Fiskobirlik Umum Müdürü ve Vali ile vilâyete «gittim. Toplantıda teskin etmeye 
çalıştığım heyecan ve endişelerini nizalı ve bilhassa tüccarın düşük fiyatla satış telaşına gir
mesi havasını önlemek üzere Fiskobirlik Umum Müdürünün (İstanbul'da yaptığı tereddütlü be
yanının izalesi lüzumunda ısrarla durulduğunu ilâve ederek) bir açıklama yapm'ası hususunu 
ifade ettim. Umum Müdür 440 kuruş fiyat kararının henüz kendisine tebliğ edilmemesi sebebiyle 
mütereddit idi. Kararnamenin imza safhasında oluşundan müstahsilin (zarar görmemesinde fayda 
mülâhaza ettiğimizden birlikte bir demeç metnini imzaladık. O demeçteki 4 ncü maddede ya
zılı değer fiyattan maksat; 5 . 8 . 1964 tarihli kararın mesnedi olan iktisadi kurulun taban 
fiyatın tesbitine dair esasma göre hesaplanmış 101,5 kental $ olan taban fiyattan aşağı satışın 
müstahsıla zarar ve dış piyasada istikrarsızlık tevlidedeceği no'ktasıldır. Fiskdbirliğin bu beyanı 
iktisadi kurulun kararına uygundur. Müstahsıla ödenen para hazine zararı değildir. Esasen hi
maye kararını almak görevi, İktisadi Kurulun mütalâası üzerine Bakanlar Kurulunun yetkisi
ne dâhil ve tatbiki de Ticaret Bakanlığına ait bir görev olduğundan o zaman işgal ettiğim 
Bakanlık sıfatiyle ilgili telâkki etmek mümkün değildir. Anayasanın 105 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına göre mesuliyetim de rnevzubıahsolamaz. T.B.M.M. İçtüzüğünün 12 nci maddesinde, (Ba
kanların görevleri ile ilgili işlerden dolayı cezayı gerektiren 'fiillerin görev esnasında işlendi
ğinden bahsolunmak -gerekir) denmek suretiyle bir Bakanın ferden ne suretle sorumlu tutula
bileceği açıkça ıbelirtilmiştrir. Hakkımdaiki soruşturma istemi Anayasa ve İçtüzüğe aykırıdır. 

D) tik Komisyona verilen ve ilk Komisyonca toplanan deliller: 

Fennî Islimyeli yazılı görüşlerine ekli olarak karar ve muhaberatla ilgili şu belgeleri ibraz 
etmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı ; 33) 
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Yazıyı yazan ve yazılan 

Tic. Bak. Bakanlıklararası Ik. 
îş. Kür. 
Bakanlıklararası iktisâdi îş. 
Kur. Kararı 

Kararname 

Başbakanlık - Tic. Hak. 

Bakanlıklararası îk. îş. Kur. 

Bakanlıklararası îk. îş. Kur. 

Tic. Bak. - Başbakanlığa Ordu'
da 
Onat'ın da imzaladığı vesika 

Fiskobirlik - Tic. Bak. 

Tic. Bak. - Fiskobirlik'e 

Tic. Bak. Dış Tic. Dairesinden 
Bakana Müsteşar imzası ile telle 
arz İzmir'e 
Kararname 

Bakan - Bakanlığa 

Tic. Bak. - Fiskobirlik'e 

Tic. Bak. -- Zerbânka 

Tic. Bak. - Gümrük ve Tek Bak. 

Fiskobirlik - Tic Bak. 

Tic. Bak. - Fiskobirlik'e 

Kararname 

Tic. Bak. - îhra. Birlikleri Umu
mi Kâtipliği 

Mevzuu 

Fındık için tedbirler Hak. 

Fındık Hk. tedbirler 

Fındık Hk. 

Kararnamenin Tic. Bak. tebliği 

İhracatta gümrük kontrolü Hk. 

30 . 7 . 1964 günlü kararı düzelt
me kararı 
Yeni kararname ısdarı Hk. 

Protokol denen vesika (Radyoda 
okunan) 
Ortak dışı mubayaanın 440 olarak 
ilânı ve münasip fiyat buluncaya 
kadar satışının durdurulmasının 
telle 
Kararın mesnedinin ne olduğu ve 
gözden geçirilmesi Hk. 

Gümrüklerde 
kontrol 

101.5 dolar için 

425 in 440 a iblâğı hakkında Ba
kanlar Kurulu kararı 
İhraç taban fiyatı olarak 101.5 
doların kabul ve Bakanlıklara 
tebliği Hk. 

Kararnamelerin ve kararnameler 
mucibi mubayaanın ilk teb. 
Fiskobirliğinden mubayaaya baş
laması içi kredi talimatı 
Fındık ihracında taban fiyat 101.5 
dolârm 440 kuruş esas alınarak 
hesaplandığının izahı yazısı 
Tüccarların 97 dolardan devam 
eden ihraçlarını bildiren yazı. 

Satış durdurma kara'rımn yeni
den gözden geçirilmesi Hk. 

Fındık ihracının lisansa bağla
nışı 
U. S. A., Kanada ve Kıbrıs'a ya
pılacak fındık ihracatında ris-
t um ve Switehi önliyecek tedbir
ler Hk. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : SS) 
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Fennî İslimyeli ayrıca; 
Hamburg piyasası günlük fındık fiyatları (24 nolu belge) Fiskobirlik fındık mubayaası kümü-

lâtif miktarları (25 No. lı belge) 
Dünya fındık istihsali ve istihlâki1 (26 No. lı belge) 
Fındık dış satışları (27 nolu belge) 
Giresun Kooperatifinin destekleme kredileri durumu (28 No. lı belge1) 
l'gnıe enformasyon bülteninin 2 . 6 . 1965 günlü nüshasını da (29 No. lı belge) 
Görüşlerine belge olarak eklenmiştir. Komisyonca Naip azalar marifetiyle Ticaret Bakanlığın

da yapılan tetkikat sonunda : 
İbraz edilen tasdiksiz karar ve yazıların asıllarına uygunluğu tesbit edilmiş ve Bakanlıktan ay

rıca dosyanın belgeler kısmında bulunan belgeler istenmiş ve dosyaya konmuştur. Ayrıca lisans 
muamelelerini Bakanlıkta takibeden Raportör Dinçer Asnra dinlenilmiş ve beyanları tesbit edilerek 
dosyaya ithal edilmiştir. 

F) Tetkiki edilen vesaike göre sabit olan vakıalar : 
İbraz edilen belgelerin muhtevalarına göre, tetkikat esnasında aşağıdaki hususlar ihtilafsızdır. 
1. Ticaret Baaknlığı, önerge sahiplerinin isabetli ve enerjik olarak kabul ettikleri fındık poli

tikasının anahatlarını tesbit eden Bakanlıklar arası İktisadi Kurulunun ve 5 . 8 . 1964 tarihli 
Kararnamenin mevzuu olan tedbirleri 30 . 7 . 1964 tarihinde mezkûr kurula arz etmiştir. 

2. Ticaret Bakanlığı, ilk kararda 425 kuruş olarak tesbit edilen ortak dışı olanlardan yapıla
cak mubayaanın 440 kuruşa yükseltilmesini temin edecek olan Bakanlıklararası iktisadi Kurulun 
7 . 8 . 1964 tarihli Kararını 8 . 8 . 1964 günü Başbakanlığa bir kararname projesi ile birlikte 
göndermiştir. 

3. Ordu ilinde imzalanıp radyoda Fiskobirlik Uumum Müdürü beyanı olarak neşredilen vesika 
17 . 8 . 1964 günü Arif Hikmet Onat, Ordu Valisi Mustafa Karaer, Fiskobirlik İdare Meclisi Reisi 
Ahmet Kaya Tirali ve Fiskobirlik Umum Müdürü Atıf Olgaç tarafından imzalanmıştır. 

4. Ortak dışı mubayaanın 440 kuruşa kadar çıkarılmasına ait Bakanlar Kurulu Kararı 
(6/3511) sayıl ile 21 . 8 . 1964 tarihinde tekemmül etmiştir. 

5. Gerek 5 . 8 . 1964 günlü ve gerekse 21 . 8 . 1964 günlü Bakanlar Kurulu kararları Resmî Ga
zetede neşir ve ilân edilmemiştir. 

6. 17 . 8 . 1964 günlü ve Fiskobirlik Umum Müdürünün radyoda neşredilen beyanı ve bu 
beyanı Bakanlığa bildiren teli üzerine Ticaret Bakanlığı 19 . 8 . 1964 gün 5/11580 ve 31 . 8 . 1964 
5/12234 sayılı yazıları ile; taban fiyatından aşağı ihracat yapılmaması hususu gümrüklere tebliğ 
edildiğine göre kararın yeniden gözden geçirilmesini istemiştir. 

7. 21 . 8 . 1964 günü Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesinin İzmir'de olan Ticaret Bakanı
na «gümrüklerde taban fiyatından aşağı ihracatın önlenmesi ilgili Bakanlıklara yazı yazılması 
hususunda» sunduğu mütalâa Bakan tarafından kabul ve aynı gün bu kabul telgrafla teyidedil-
miştir. :••> 

8. 4 . 1 . 1965 tarihinde ilân edilen rejimle fındık ihracının lisansa tabi tutulmuş ve Ticaret 
Bakanı, 9 . 1 . 1965 tarihinde: «Risturn konusunun malî polis veya Maliye Bakanlığı müfettişleri 
kanalı ile incelettirilmesi uygun olacaktır. Muvafık mucibi ile, 

a) İhracatçıların risturnlu satışlarını önlemek amacı ile, tescil fiyatı 101.50 $ en az % 5 in
den yüksek olduğu takdirde ihracata müsaade olunması, 

b) Tescil fiyatı % 5 in altında bulunduğu takdirde, dış pazarlarda Türk fındıklarının fiya
t ı 101,5 kental dolara yükselinceye kadar lisans talepnamelerinin is'af olunmamasını» dairesinin 
teklifi üzerine kabul etmiştir. 

9. Cenubi Afrika, Kanada, Birleşik Amerika ve Kıbrıs'a ihracedilecek fındıklara ait lisans 
taleplerinin karşılanacağı Dış Ticaret Dairesinin 29 . 1 . 1965 gün ve 5/1765 sayılı yazısı ile ihra
catçı birlikleri umumi kâtipliğine bildirilmiştir. Aynı yazıda bu ihracatın Redksport veya Switeh 
mevzuu olmaması için Birliğe vazifeler tevdi edildiği ve V3rilen lisansların sıra numaralan ve sa-

T. B. M. M. . (S. Sayısı : 33) 
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hiplerinin de yazıya ek bir cetvel ile birliğe tevdi edildiği görülmektedir. Bu yazının altında, Ba
kanın şif ahi mutabakatının Dış Ticaret Dairesi Reisi tarafından alındığı notu vardır. 

10. Avrupa pazarının dışına yapılan ihraçlar için lisans verme muamelesi 22 . 2 .1965 yani 
Fennî tslimyeli'nin Bakanlıktan ayrılmasını mütaakıp da devam etmiş ve bilcümle lisansların veril
mesinde Bakanın resmî ilişkisi olmamıştır. 

11. Dairesi tarafından teemmül ve icra safhasına konan Avrupa dışı ihraca lisans verme husu
sunun 4 ncü Hükümet tarafından benimsendiği ve hattâ Amerika ve Japonya pazarlarına dam
ping şekll'nıde satışlara gidilmesinin Bakanlıklararası îktisadi Kurulun 31 . 5 . 1965 günlü kararı 
mevzuu oiduğu Bakanlık: raportörü tarafından ifade edilmiştir. 

G - İddianın hukuM tavsif ve tahlili : 
önerge sahipleri şu hususları mucibi tahkik hususları olarak dermeyan etmişlerdir. 
1. 3 ncü Hükümetin 5 . 8 . 1964 te ısdar ettiği fiyat rejimi ve fındık politikası isabetli ve ener

jik olmuş ve dış piyasada istikrar temin edilmiştir. 
2. Ancak Arif Hikmet Onat'm Hükümet dışında 17 . 8 . 1964 te ortak dışı olanlardan yapıla

cak mubayaayı 440 kuruşa çıkarıldığını ilân etmesi ve Fiskobirliğin dış satışlarını durdurması Ha
zineyi 10 000 000 Tl. zarara sokmuştur. Böylelikle vazifesini suiistimal etmiştir. Ve T. C. K. nun 
252 nci maddesini ihlâl etmiştir. 

3. Fennî îslimyeli isej Ticaret Bakanı olarak bu karara müdahale etmemek, of e rtolarm dur
durulmasını önlememek ve Fiskobirliğin elindeki iç fındığın satılmasına mâni olmaktan dolayı 
T. C. K. nun 230 ncu maddesini ihlâl etmiştir. 

Yine Fennî îslimyeli, Arif Hikmet Onat'm ihdas ettiği 440 kuruşa alım emri vâkıını benimse!-
yip stokta tutulacak 60 000 ton fındığa 60 000 15 kr: 90 000 000 Tl sı fazla ödeme yaptırmış
tır. 

Kararname gereğince Hazine Fiskobirliğin müdahale mubayaasından doğacak zararlarını 
karşılamayı kabul etmiştir. Fazla ödenen bu 9 milyon lira, eğer birlik zarar ederse, onun zararının 
artmasına ve binnetice Hazinenin ödiyeceği zarar miktarının 9 milyon çoğalmasına yol açacağı ci
hetle Fennî îslimyeli Hazineyi 10 milyon zarara sokmuştur, ve T. C. Kanununun 240 ncı maddesini 
ihlâl etmiştir. Yine Fennî Îslimyeli, Avrupa'ya lisans verilmez iken bâzı spekülatörlere imkân ha
zırlayıp, gerekli tedbirleri aldırmadan Avrupa dışına lisans vererek fiyat sukutuna sebebiyet 
vermesi ile T. C. Kanununun 230 ncu maddesini ihlâl etmiştir. 

önerge sahipleri iki eski Bakanın, vazifelerini suiistimal ettiklerini, ihmal ettiklerini ve Ba
yındırlık Bakanının ise mülki ve askerî memuriyetlerden birisini hilafı nizam ifa edenlere matuf 
252 nci maddeyi ihlâl eylediğini iddia etmektedirler. 

Bahse konu olan vazifeyi suiistimal, ihmal veya memuriyeti hilafı nizam ifa suçları; tekevvün
leri için kasdi cürminih sübutu zaruri olan suçlardır. Her üç maddenin ayrı ayrı unsurları ise 
şöylece telhis edilebilir. 

230 ncu madde yani vazifeyi ihmal suçunun tekevvünü için: Evvelâ bir vazifelinin, sonra ka
nunen ve nizamen o vazifeliye mürettep bir vazifenin mevcudiyeti ve vazifelinin kanunen uhdesi
ne mürettep vazifeyi, beşerî bir hataya veya unutmaya veya bir içtihada hamline imkân bırakma
yacak surette ve vazifesini ihmal kasdinin vücudu ve sübutu şartı ile ihmalinin tahakkuku şart
tır. Bu sebepledir ki, bir vazifelinin mücerret bir vazifeyi yerine getirmemesi ihmal suçunun te
kevvününe kâfi vakıa değildir. 

240 ncı madde yani vazifeyi suiistimal suçunun tekevvünü için ise : Evvelâ bir vazifelinin, 
sonra o vazifeliye kanunen ve nizamen mürettep bir vazifenin mevcudiyeti ve vazifelinin kanunen 
ve nizamen uhdesine mürettep o vazifeyi bilerek, istiyerek hukukan ve makbul bir sebebolmaksızm 
kanun ve nizam dışı yerine getirmediğinin tahakkuku şarttır. 

T C. K. nunun 252 nci maddesinde yazılı mülki ve askerî memuriyetlerden birisini hilafı nizam 
ifa edenlere mütaallik suçun tekevvünü için ise : Evvelâ mülki ve askerî bir memuriyetin vücudu, 
bir şahsın mülki ve askerî memur olmadığı, vazifeli bulunmadığı halde kanun ve nizam dışı, onları 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 33) 
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ihlâl kastı ve fiili ile mülki veya askerî memura kanunen mürettep bir vazifeyi ifa etmesi şarttır. 

Kanunun ve ceza hukukunun bu esasları dairesinde iddiayı tavsif edersek, iki eski Bakan, kanu
nen vazifeli oldukları, uhdelerine mürettep vazifeler bulunduğu halde bu vazifelerini ihmal ve suiis
timal etmişler ve bu Bakanlardan Arif Hikmet Onat vazifeli olmadığı halde, kanun ve nizam dışı 
bir davranışla ve bu nizamı ihlâl kastı ile mülki ve askerî memura kanunen mürettep bir vazifeyi ifa 
etmiştir. 

Bu noktaya kadar telhis ettiğimiz iddia, iddiaya karşı görüşler, dosyaya koyduğumuz, belgeler 
muvacehesinde Komisyonca tesbit edilen hususları tadat ve bu tesbitlerin sonucu kanaati izhar eder
sek durum şudur: 

L) Komisyonca kabul edilen vakıalar : 
Komisyonumuz, önerge sahiplerinin de ifade ve kabul ettikleri gibi 3 ncü Hükümetin fındık po

litikasının müstahsilin ve memleketin döviz rantresinin yararına yürütüldüğü noktasında ihtilaflı 
bir husus görmemiştir. Esasen Bakanlar Kurulunun ittihaz ettiği ve isabeti beyan edilen karar ve 
icraatı hakkında önerge sahiplerinin aksi bir beyanı da bulunmamıştır, önerge, bu kararların tatbi
katında 2 aksaklığa bina edilmiş ve Bakanların siyasi mesuliyetlerinden bahsedilmiyerek cezai mesu
liyetlerine atıf yapılmıştır. Vâki iddiaya rağmen' şu hususlar belgelerle sabit bulunmaktadır. 

1. Bakanlar Kurulu, 30. 7 .1964 günlü İktisadi Kurul Kararını esas alarak, 1964 fındık mah
sulünün Anayasanın 52 nci maddesine göre müstahsil elinde değerlendirilmesini ve dış satışlarda ge
rekli döviz rantresini temin edecek müstakar bir dış piyasanın kurulmasını ve idamesini öngörüp 
Fiskobirlik statüsünün 46 ncı maddesinin sarahatine dayanarak Fiskobirliğe müdahale mubayaası 
vazifesi vermiştir. Bu kararda Bakanlar Kurulu, Fiskobirliğin ortak dışından yapacağı mubayaalar 
için 425 kr. fiyat tesbit ettiği gibi dış satışları için taban fiyatının nasıl hesaplanacağı esasını da 
vaz'etmiştir. Bu kararın ısdarını takiben Ticaret Bakanlığının, ortak dışı mubayaaların 425 kuruş 
olmasının bâzı dış ve iç piyasa mahzurları tevlidedeceği hususunda ikazı üzerine ortak dışı satma-
lmmalarm 440 krş. a kadar iblâğı İktisadi Kurulca 7.8.1964 günü birinci kararını tashih sadedin
de ittihaz edilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararında, tahassülü muhtemel zararların Hazinece karşıla
nacağı ve ortak içi ve ortak dışı mubayaa hesaplarının tutulma tarzı Birlik Statüsünün 46 ve 47 nci 
maddeleri ile umumi hükümlere tevfikan ısdar edilmiştir. 

2. Ortak dışı olanlardan yapılacak mubayaanın fiyatının 440 kr. a iblâğı hususu İktisadi Ku
rulca 7 . 8 . 1964 te karara bağlanmış karar Bakanlar Kuruluna 8 . 8 . 1964 te kararname projesi ha
linde sevk edilmiş ancak imza tekemmülü 21. 8 .19 64 de olabilmiştir. 

3. 17 . 8 .1964 günü Fiskobirlik Umum Müdürünün radyo tebliği tarihinde, ortak dışı olanla
rın 440 kr. a iblâğı İktisadi Kurulun kararma bağlanmış bulunmaktadır. 

4. Fındık ihracının lisansa bağlanışından sonra Avrupa pazarları yanında Amerika, Kanada, 
Şimali - Afrika ve Kıbrıs'a fındık ihracı suretiyle yeni pazarlar temini hususu 4 ncü Hükümetçe de 
tasvibedilip yürütülen bir davranış olmuş, bu kararın teessüs ve tatbikatı ise Bakanların dışında 
teknik servislerin isabetli görüşleri mahsulü bulunmuş ve karar tatbikatının murakabesi, mevcut mev
zuat gereğince İhracatçılar Birliğine tevdi edilmiştir. Servislerin bu karar ve mevzuat usulleri içinde. 
murakabelerinde kişilerin inanış ve intisaplarının yer almadığı, servisince kesin şekilde ifade olun
muştur. Aynı tatbikatın 4 ncü Hükümet devresinde de aynı servislerce yürütülmesi de kabulü teyi-
detmektedir. 

M) İddia ve kabul edilen vakıalar muvacehesinde eski Bakanların hukukî durumu : 
Eski Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'a karşı yöneltilen iddia : Vazifesini suiistimal 

ettiği ve memuriyeti olmadığı halde bir vazifeyi hilafı nizam ifa ettiği hususudur. 17 . 8 . 1964 
tarihinde Onat'ın imzaladığı ibelge, Ordu Valisinin de imzasını taşıyan ve imzalanma 
maksadı müstahsili alivre düşük fiyatlı peşin mubayaalardan himaye kastı olarak ifade 
edilen ve Fiskobirlik Umum Müdürünün radyoda vereceği bir beyan olarak kaleme alı
nan bir belgedir. Fiskobirlik esas mukavelesinin 46 ncı maddesine göre böyle bir beya
nın Hükümetçe ittihazı zaruri bir karara veya aynı mukavelenin alâkalı maddelerine göre 
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Fiskobirlik idare uzuvları tarafından verilmiş bir karara dayanması lâzımdır. Mukavele
nin bu hükmü ve 5 . 8 . 1964 tarihli Bakamlar Kurulu Kararı muvacehesinde i r i f Hikmet 
Onat'ın gerek Anayasanın 105 nci maddesi ve gerekse Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât Ka
nununun hükümlerine göre Arif Hikmet Onat'ın vazifesinden bahsolunamaz. Vazifenin olma
dığı bir hâdisede ise vazife suiistimalinden bahse imkân yoktur. Kaldı ki, Bakan bu teb
liği hangi şartlar altında valiyle birlikte imzalandığını da ifade letmiştir. Bakanın bu kas
tım tahlil eden bir delil olmadığı gibi aksine teyideden belge de vardır. Nitekim Tica
ret Bakanlığının 19 . 8 . 1964 günlü teli beyanı teyidetmekte ve Kararnamenin imza safha
sında olduğunu Fiskobirliğe duyurmaktadır. Kanunen vazifesine dâhil olmıyan bir eylem 
ve işlem hakkında Bakan hakkında soruşturma icrası mümkün değildir. 17 . 8 . 1964 günlü 
belgenin radyoda okunmasının şekli hukuk nizamına aykırılığı düşünülür ise; bunun mesuli
yetinin de, Bayındırlık Bakanına teveccüh etmeyip, bağlı bulunduğu statü gereğince sa
lâhiyetleri sınırlı olan Fiskobirlik idarecilerine aidolması düşünülmek lâzımdır. T. C. Ka
nununun 252 nci maddesi ise hâdise ile hiç alâkası olmamak gerektir. Siyasi mesuliyeti Par
lâmentoya karşı sınırlı olan, cezai mesuliyeti ise vazifesi ile mahdudolan bir Baikanm, Ti
caret Bakanının görevi içinde olan bir hususatı, beyanda bulunması, memuriyete intisap 
veya bir memurin vazifesini hilafı nizam ifa ile kıyaslanamıyacağı gibi, Fiskobirliğin Statü
sünün 46 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunun salâhiyeti dâhilinde olan bir hususun Bayındır
lık Bakanı tarafından ifasından bahsile, onun, bir memurun vazifesini hilafı nizam icra ettiğini 
ifadeye Anayasa ve Ceza Hukukumuz müsait değildir. 

Bakanlar Kurulunun (Bir memur) telâkkisi hatalı olduğu kadar, münferiden onun yerine kaim 
olma iddiası da zatı vakıaya aykırı düşmektedir, önerge sahiplerinin bu belge sebebi ile vukuunu 
ileri sürdükleri zarar iddiası Komisyonda yaptıkları açıklamaya göre : (Bakanlar Kurulu kararın
da Fiskobirliğin ortak dışı mubayaa ve taban fiyata ihraç ile 60 000 ton stok yapma kararı için
de mündemiç bulunan ve Fiskobirliğin bu karardan dolayı uğrıyacağı zararın Hazine tarafın
dan karşılanacağı hükmüne dayanmakta ve önerge sahipleri 9 milyonluk zararın 60 000 ton
luk stokun 15 kuruş yüksek fiyatla satılmasının 9 milyon fazla bedele mal olduğunu ve bu farkın 
kararnameye göre Hazinenin tahaddüsü halinde borçlanması muhtemel zararları 9 milyon lira da
ha artıracağını ve stok 80 000 tona yükseldiğine göre bunun daha da artabileceğini) görüşünden 
neş'et ettiği anlaşılmaktadır. Yine önerge sahipleri mubayaa kredisinin durdurulan satışlar se
bebiyle donmasının da zarar tevlidettiğini ifade etmişlerdir. Anayasa ve Ceza Hukuku ile ilgili 
ve Bayındırlık Bakanına cezai mesuliyetin teveccüh etmiyeceği hakkındaki noktai nazarımız 
mahfuz kalmak kaydiyle böylece dermeyan edilmiş bir zarar iddiasının da Ceza Hukukunda mu
cibi mücazat bir iddia olmadığını ifade etmek .lâzımdır. Zira; Ceza Hukuku tekevvün etmiş ve 
katiyet ifade eden vakıalara hüküm tertibeder, ihtimallere değil;, Fiskobirliğin iktiham ettiği faiz 
yükünün artacağı iddiası da aynı hukukî görüşle mütalâa edilmelidir. 

Fennî IsJ.imyeli, 5/8 ve 21 . 8 . 1964 günlü Kararnameler hükümlerine göre, bu kararname
lerin tatbiki ile görevli Bakanlığın Bakanıdır. Fennî İsiimyeli'nin, Arif Hikmet Onat'ın 
17 . 8 . 1964 günü imzaladığı belge üzerine ilân edilen, 440 kuruş mubayaa fiytmı bir emrivaki 
olarak kabul etmediği, etme durumunda olmadığı, aksine 7 . 8 . 1964 günlü İktisadi Kurul 
kararını 440 kuruş olarak imzaladığı, Kararnamenin 8 . 8 . 1964 günü salahiyetli merci olan 
Bakanlar Kuruluna sevk ettiği dosya muhtevası ile sabittir. Kaldı ki Ticaret Bakanının, mev
zuat gereğince Bakanlar Kurulunun salâhiyetine dâhil olan bir hususta bir emrivakii benimseme
si hukukan mümkün olmadığı gibi, ihmali de mevzuühahsolamaz. 17 . 8 . 1964 günlü belgenin 
(Fiskobirliğin kooperatif ortaklarından alacağı yeni mahsulü bundan sonra lâyık olduğu de
ğeri bulasıya kadar piyasaya arz etmiyeceğme1) dair 4 ncü maddesi ise; 17 . 8 . 1964 tarihinden 
sonra Fiskobirliğin betahsis ortaklarından yapacağı alımlar sonu eline geçecek fındıkların pi
yasaya arzı ile alâkalıdır. Yoksa önerge sahiplerinin iddia ettikleri gibi Fiskobirliğin muba
yaa ettiği ve edeceği bütün fındık mahsulü ile değil. Fiskobirliğin mubayaaya başlaması 
26 , 8 . X964 tarihinde tebliğ edilmiş ve Fiskobirlik o tarihe kadar alım hazırlıkları ile meşgul 
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olmuş ve ofertolarmı, tüccarın düşük maliyeti söbdbi ve resmî teşekkül olarak tüccar karşısın
da risturnlu satış yapamaması yüzünden 440 kuruşa göre hesaplanmış taiban fiyat olan 101.5 
kental dolarla tekevvün etmiş bir piyasa bulamadığı için yapamamıştır. Ticaret Bakanlığına 
Fiskobirliğin çektiği 29 . 8 . 1964 günlü telgraf hu sıkıntıyı ifade etmektedir. Esasen Ticaret 
Bakanlığı 21 . 8 . 1964 te Bakandan aldığı muciple gümrüklere yaptığı tebligatiyle 101.5 ken
tal dolar taiban fiyatının kontrolünü da istemiştir. 

Bu tesbitler karşısında eski Ticaret Bakanının bir emrivâkii tescil etmesi sebebiyle T. C. K. 
240 ncı maddesini ihlâl ettiği ve murtabıt bir suçun içinde bulunduğunu, ihmal kasdını tesbit 
etmeden kabul etmek mümkün olmamıştır. Aksine dosya içindeki belgeler Bakanın vazifesini, 
kararname ve kanun icapları içinde yerine getirdiğini göstermektedir. Fiskobirliğin «değeri 
bulasıya kadar piyasaya mal arz etmemesi» ise müstakbel nrabayaalarmı da konu alsak, İktisadi Ku
rulun taban fiyat oarak tesbit ettiği 101,5 kental doların dış piyasada tutulabilmesinin veya tutulma 
arzusunun ifadesi görülmektedir. 97 kental dolarda seyreden bir piyasanın gümrükler kontrolü ile 
murakabesine uğraşıldığı bir ortamda risturn yapamıyan bir teşekkülün dış piyasaya karşı ciddî bir 
beyanına Bakanı müdahale etmediğini ve bu hareketin T. C. K. 230 maddesine gireceğini ifadede hu
kukî imkân yoktur. Nitekim Bakanlık raportörü aynen (1964 rekoltesinin umulanın üstünde tahakkuk 
etmesi, tüccar maliyetinin Fiskobirliğe nazaran düşük olması ve düşük fiyatla satabilecek durumda 
olması, dışa yapılan satışların risturnlu muamelelerine karşı müeyyide zafiyeti ve dış piyasada Fisko
birliğin kararname hükümlerini yerine getirebileceği hakkındaki başlangıçtaki şüpheler sebebi ile; Fis
kobirliğin bu devrede oferto yapmamasından zarar doğduğu söylenemez.) demiştir. 

Kaldı ki Bakanlığı, ofertolarm (satış icabı) durdurulması şeklindeki ters anlayışı Bakanlıkça tel
grafla 19 . 8 . 1964 ve 31 . 8 . 1964 günlü ikazların mevzuu da olmuştur. Fiskobirliğin 17 . 8 . 1964 -
4 . 1 . 1965 tarihleri arasında 1068 ton iç satışı görüşümüzü teyidetmektedir. 

4 . 1 . 1965 tarihinde ihracı lisansa bağlanan fındığı 101,5 kental dolarla Amerika, Kanada, Şima
lî - Afrika ve Kıbrıs'a ihracına lisans verme işinde eski Ticaret Bakanının bir alâkası olmadığı, evrak ve 
beyanlardan anlaşılmaktadır. Bakanlığın Dış Ticaret Dairesi ve ihracatı Geliştirme Merkezinin isabetli 
görüşleri, her yıl artan fındık istihsaline yeni pazarlar bulma ümidi ile bu pazarlara yapılacak bütün 
ihraç taleplerini karşılamak üzere Bakanlık servislerini karara vardırmıştır. 29 . 1 . 1965 te Bakanın 
alınan şifahi mutabakati üzerine lisans talepleri is'af ve murakabesi ihracatçı birliklerine tevdi edil
miştir. Talepleri is'af eden servisleri olmuştur. Her talibe lisans verildiği ve bu muameleler esnasın
da hiçbir kişinin kişiliği, particiliği hakkında telkin ve telmihte bulunulmadığı o tarihte, raportör 
olan -kişinin beyanı içindedir. Nitekim 31 . 5 . 1965 te 4 ncü Hükümet Amerika ve Japonya pazarla
rına damping satışları yapılmasını karara bağlamıştır. Eski Ticaret Bakanının ticari bir anlayış ve isa
bet içinde yürüyen bu tatbikata re'sen müdâhalesini gerektiren bir husus görülemediği ve reeksport 
ve Swıtch le alâkalı tedbirler emredildiğine göre Bakanın davranışlarının T. C. K. 230 ncu madde
si ile alâkası bulunamamıştır. 

Sonuç: 
Yukarıda arz edilen sebeplerle, haklarında soruşturma açılması talebedilen eski Ticaret Bakanı 

Fennî Islimyeli hakkında T. C. K. 230 ve 240 ncı maddelerine ve eski Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat hakkında T. C. K. 240 ve 252 maddelerine göre Meclis soruşturması açılmasına lüzum ol
madığına 4 . 6 . 1966 tarihinde karar verildi. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
T. B. M. M. 4 No. lu Soruşturma Hazırlık 

Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara Milletvekili Adana Senatörü Samsun Senatörü 

Hüseyin Balan Mehmet Ünaldı Befet Bendeci 
Üye Üye Üye 

Rize Milletvekili Ordu Senatörü Urfa Milletvekili 
Cevat Yalçın Şevket Koksal Atalay Akan 
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